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 -# مانالا تفحت تسربف ا

 ى  عالسألا لق اطاوساو يرعلا لس] احدنا ٠٠

 خيراتلا نايب يف ةذبن ٠ برعلا ةريزج | ٠5

 مالسالا رون روبظ » ١ ادعبأ 7

 قيدصلا ركب ازال نيدو اناغ ذيف لوالا بابلا

 هنع هللا يضر) 7

 نب تكتيك .

 ةدرلا لها لاتق ٠١

 رعلا ىلا شويجلا زيهجت 003١
 مهرز قادصلا كب ىلا ءافف -

 يدر باطما نب رم ةفالخ ١

 ماشلا قشمد 3 ا ©

 سدقملا تيب مث 0 7

 سدقملا تيبل باطخلا نب رمت ءىجح اب

 رصم م ٠ ةريزلاو لصوملاو باحو نيرسنف مث م
 ةيسداقلا رامخا |

 نئادملا مف نو

 ةرونملا ةنيدلبا ىلا هلاسراو نامرحلا رساو زاوهالا جنن و

 سراف دالب تف “0



 8, ب اح
 ش تاتت 18 5 يف دارا 1 ةرمس ءاك الا ض 000

 دوج زي

 موثاك ماب باطحخلا نرب رمح جوزت * ةفوكلاو ةرصبلا ءانب |

 ٠ ةديبع يلا ةمحرتو ساومع نوعاط
 نايفس يبا نب ديزيو » ليج نب ذاعم ةمحرت

 ديلولا نبدلاخ ةمجرت + ماشلا دالبل ةيناث ةرعنينم أوما ريما 2 ٠

 ( هنغ هللا يضر) باطلا نب رمع نينمأملا ريما 1
 ةنع هلل يضر نافع نب نامع ةفالخ »* ىروشلا لها عاّتجا

 ايقرفا وزغ * هءرومتو ةينيمرا دالب وزغ
 ي راوصلا ةوزغ

 .سربق ةوزغ

 ظ ميلاقالا ىلا اهاسراو فمءاصملا .ةبافك
 0 امتنا يذر ناثع لتقب ةنتفلا ببس ةفرعمل ديه

 ظ عيشنلا سس اوم ًابس نب هللا دبع ةمجرت

 ظ هنع هللا يضر نافع نب ناؤع لتقم

 ( 57 هنع هللا يمر بلاط يلا نب "يع نينمأللا ريما ةفالخ
 ةيقفلا ةادتبا

 نع هلأ يفر نافع نب نامع ةلتق باط

 لمجحا ةعقو

 هنع هللا يخر هللا ديمع ن , ةىلط ةمهحرت

 هد يضر اولا نب بزل ةجرت
 هدد ىلا هي :دشلا عوجر

 نيفص ةعقو

 نيكحلا يك
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 دي
 يلع مامالا نيب يرج اهف ةعاجلاو ةنسلا لها داقلعا داقئعا يف ا

 لتخلا ةففو يف "لح مو ةنواعمو

 راع ااةسق
 نيكحلا عاتجا
 جراوخلا لاتق

 جراوخلا لصا ةرصنولغا يذ قحب دراولا ثيدحلا نيست

 هنع هللا يضر 1 لثقم

 انحش هللا يفر يلع نب نس سلا ةفالخ

 ةيواعمل ةفالخملا نع نسخلا لزنت

 ةدواعم ةفالخو * ةيما ينب ةلود ركذيف يناثلا بابلا

 مورلا دالب وزغل شويجلا زيهجت
 مالسلا هيلعني سلا عمءالل درك ةعقو+( قس امهلع)دزي ةفالخ

 انما نم ةيمامالا ي آر ىلع رس اننالا ةعالا

 4 ةءيابسو ريبزلا نا هر 0

 ةنواعم نب ديزي نب ةبواعم ةفالخ

 ا
0 
| 

 ناورم نب كلملا دبع هفالخ .

 ريبزلا نب هللا دبع ةمحرت
 جاتا ةمحرت

 قشُمدل يف ةينمأ يب عماج ءانب * كلملا ديع نب ديلولا ةفالخ

 سادنالا دالب متف

 كلملا دبع نب ناملس ةفالخ

 1 ةينيطنطسق ةرصاخم



 د رج

 1303321 16 كاكا 91512711 ن1 1 جب جحر ده اكل اخاعا لانج ل1 اطلت 15

 17731/55717207 ةظفعتتتل

 زيزءلا دبع نب رمت ةفالخ

 كلملا دبع نب ماشه ةفالخ » كلملا دبع نب دزي ةفالخ

 هتثءيامل سانلاهبلطو هيسداقلا ىلا نسحلانب ”يلعزب ددز جورخ

 ضافرالا روبظ
 كاملا دبع نب ددزي نب ديلولا ةفالخ

 ديلولا نب ميهاربا ةفالخ * ديلولا نب ديزي ةفالخ

 رامخاب بقلملا دم نب ناورم ةفالخ

 سادنالا يف ةيما ينب ءافلغ يف ينانلا مسقلا

 حافسلا ةفالخو سابعلا ينب ٠ افلخ يف ثلاثلا بابلا

 روصنملا ةفالخ

 ةينيدلا مولعلاو بتكلا ني

 مارخلا نويبملا عيسوتو دادغب ءانب ماع

 روصنأ اب يعازوالامامالا عاتجا ٠ ةفينح ىلا ملعالا مامالا ةمجرت

 يعازوالا مامالا ةمحرت

 ( نيمرتلل ةرصلا زهج نم لوا) يدهملا دمحم ةفالخ

 مدا نب ميهارب ةافو

 يدجملا نب يداهلا ةفالخ

 ينسحلا هللا دبع نب سي ردا ةمحرت
 سس مااسسلا

 ديشرلا نوراه ةفالخ

 ةعاسلا عانطصا لوا

 هدوبيسو يعفاشلا © يجنزلادلا> نب لسمةافو ٠ سنا نب كلام ةمحرت
 نيمالا دمحم ةفالخ ٠ ىضاقلا فسوي وبا ةمحرت
 نارقلا قلخب لوقلاو نوم للا ةفالخ
 يعئاشلا مامالا ةمحرت



 + رجس
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 هللاب قئاولا ةفالخ

 نارقلا قلخب لوقل؛ نع قئاولا عوجر
 هللا ىلع لكوتملا ةفالخ

 هللاب نيع:بملا ةفالخ *+بهللاب ,رضيبملا ةفالخ

 هللاب يدتملا ةفالخ + 0 اب زثعملا ةفالخ

 هللا ىلع دقتعملا ةفالخ
 ةطمارقلا لص نايب#يرهاظلادوو ادو يح | بحاص لسم ةمجرت

 هللاب دضتعملا ةفالخ

 هللاب ردتقملا ةفالخ يدنوارلا ىلع مالكلاو هللاي تكلا ةفالخ
 مايشلاو رصمو برغملاب نيب ديبسلا ةلود روبظ٠ جالجلا لتق
 نيدلا حالص همهحرت

 هللاب يضارلا ةفالخ ٠ هللأب رهاقلا ةفالخ

 هللاث يقنملا ةفالخ

 عئاطلا ةفالخ ٠ عيطملا ةفالخ . ىنكشسملا ةفالخ

 _ هللا رماب مئاقلا ةفالخ ٠ رداقلا ةفالخ
 سدقملات بيل ميرفالا ذخا رهظتسملا ةفالخ ٠ ردنقملا ا

 | قشمد عماج ىلا ه.ريط ةني دم نم يفاثعلا في رشلا فضضصملا لقنو

 يدتنقملا ةفالخ.دشارلا ةفالخ٠ دشرتسملا ةفالخ
 روهتسلا ةفالذ

 هللا نيدل رصانلا ةفالخ ٠ «يضتسملا ةفالخ
 هدالواو ناخ زيكتج قوبط

 رصنتسملا ةفالخ ٠ رهاظلا ةفالخ

 مصعتسملا ةفالخ



 و رجس

 دادغب ىلا راتاتلا عم ناخ زيكتج ديفح وكاله لوخد 4
 رصم يف نيميقملا نيييسابعلا ءافلخلا يف يناثلا مسقلا ٠

 كنلرومب ةمجرت 1

 ماشلاو رصم يف نيطالسلاو كولملاركذ
 لوخدلل ديهمت ٠ هللا اهدباةيناثعلا ةلودلا ركذ يف عبارلا بابلا
 دوصقألا ىلع

 ةديعسلا ةلودلا هذه لصانايب يف 0 م5

 لوالا ناخ نائع ناطملسلا ١١

 هسورب حف ٠ ناخ ناخروا ناطملسللا

 هن ردا شف ٠لوالا ناخ دار ناطاسلا ١5

 ناخ دنزياب مردإب ناطلسلا ام

 ولا نإاح دمك ناطلسلا 7 ©

 ينال" ناخ داره ناطلسلا

 01 كامل نحنا

 لالا ناخ دمع يللادملا وبا دهاجلا ناطاسلا 4

 1 ةينيطنطسق محدن لل |

 يرادنالا بويا ىلا رض ىلع ةبقلا ءانب 4

 يفاغلا ناخ دب زيان نيدلا ءايض ناطلسلا

 ”لوالا ناخ يس ناطلتلا» 4
 زاحلاو رصمو ماشلا دالب ىلع ناخ مياس ناطلملا ةالزعما لاف

 لوالا ناخ نايلس ناطملسلا 5"

 ١ اسنازؤكالمىلا ناخ ناهلس ناطلسلا هلسرا يذلا باوخللا ةروص ”17

 يناثلا اح مياس ناطاجلاب ع عو#

 :رلاتلا# ناعتوارع ناطلسلا 79"
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 ايسورلا برح لنا 1

 ير رجع
 : لوالاناخ دمحا ناطلسلاو ثلاثلا ناخ دمحم ناطلسلا
 يناثلا ناخ ناؤعناطلسلا# لوالا ناخ ىفطصضم ناطلسلا
 عبارلا ناخ دارم ناطلسلا

 ةعاطلا نعنانبل لبج ريما يزردلانيدلارفت ريمالا جورخ
 زوردلا لصا نايب

 عبارلا ناخ دمح ناطلسلا ٠ ناخ ميهاربا ناطلسلا
 يناثلا ناخ دمحا ناطلسلا٠ يناثلا ناخ ناهلس ناطلسلا

 ٠ يناثلا ناخ ىفطصم ناطلسلا

 ثكااثلا ناخ دمحا ناطلسلا

 3 ةيلعلا ةناتسالا يف ةعابطلا راد سيسأت

 لوالا ناخ دومم ناظلسلا

 ثلاثلا ناخ ناثع ناطلشلا

 ثلاثلا ناخ ىفطصم ناطلسلا

 لوالا ناخ ديما دبع ناطلسلا
 ثلافلا ناخ ميلس ناطلسلا

 اكعو رصمو اسنرف

 رصم ىلع اشاب يلع دمحح ةيلوت
 هثمحرتثو رازلا اشاب دما ٌةافو

 يناثلا ناخ دو#ث ناطلسلا٠ عبارلا ناخ ىفطصم ناطلسلا

 ظ ممدئاقعو ةيباهولا لصا

 هللأ عم بحلاو هللا ىفو هلا يحلا : ليصفت

 ةمظنملا ركاسعلا ميظنت دع ردا هل

 ( ةيرجيكيلا ) ةيراثكتالا لاطبا



 8, ح زد-
 رئازللا ةثداح

 يرصملا اشاب ميهاربا ةنداح

 ناخ ديجلا دبع ناطلسلا
 ريبكلا ريشب ريمالا يفن * اشاب ميهاربا باهذ
 نانبل يف ةثداح

 مرقلا برح
 هدج ةثداح

 ةريهشلا نانبأ ةثداح

 ناخ زيزعلا دبعناطلسلا

 ىو رتلا عدح كا
 ناخ دارم ناطلسأاا

 يناثلا ناخ ديما دبع يزاغلا ناظلسلا' نينموملا ريما ”

 ةيمالسالا لابقالا ةددرج اررح ظب رق'

 ةعاخ



 ةيطللل ةظوفحم عبطلا ّ

ف
 

 هللا هظفنح

 بدح لكن مهبل لشد يذلا باقنااىتفملاو

 اميز

 راطلا باكر هلا لي م5 يذلا تنثلا ثدحلا

 امل

 تن

 ١ 0 _رصتحم
0527 

3 

 مالسالا خي
 عيال

 22252525222055 ياا 7 -



-0 : 
 ارم ىلا 3

 ىلع مالسلاو ةالصلاو « نيملاعلا بر كللملا كلام تدخلا
 «نوبملا قحلاب ءاجيذلا :ريقتملا ماماو «نييبنلا متاخ دمحم اديس

 هنيلع ىلاعت هللا ىلص ؛ نيعمجا سانلل ًالوسرو«نيملامإ ةمحر ثوعتتبملا
 اما «نيدلا دعاوق اوماقاو تاحونفلا اوحتف نيذلا هبعصو هلا لع
 اذه« لع نب طسابلا دبع“ ينغلا هالومةمحر ىلا ريقفلا لوقيف دعب

 زي رأت رمصتخم مانالا ةفحن) هتيعم نيلبسملا ومالسالا 2 راث يف رضا“

 ىلاعتو هنادعيس هللا لعو باوبا ةعبراو ةمدقم ىلع هلبترو (مالسالا
 مانخلا نسح هنمو لاكتالا

 <« نمدقلا »

 ةدئابلاف ةب رعتسمو ةيراعو ةدئاب ماسقا ةثالث برعلا نا !

 حاب: نب هللا دمع نم دوه هللأ يب مهم مالسأا هيلع 4 عربا ا : ُظ ٠ 1 ٠ ٠

 تنك فق اقل 351371235553113 237777735127125: 4775722
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 م . ب مرا نب صوع نب داع نب دولخلا نبا
 نب اص هللا ىبنأ دوم سو مرا نب رثاك يداو سيدجو دوم

 مهنمو ٠ مالا هيلع مرا ني رثاك نب دوم نب رئاك نب ليبع
 نوداهتكلاو قيلاعلا مهنم ماس نب. ذوال: يدلو قالمتو و مييبط

 ةنعارفلا ريصم كؤلمو

 نب دشيفنرا نب 6-0 رباع نب ناطشخل ونب مث ةبراعلاو
 جوزتو زاجلياو ما اوكي نيذلاناطُخ نب مرج وند مم ماس

 ريم وني مهنم : ناطش نب برعي ونب مهنمو ٠ مهنم هاربا نب ليعامبا
 ظ راصنالا ثوجر زؤماو سوالاةنيدملا لها بنمو ٠ نِيلا كول. .ةغبابتلاو

 ظ مهاربأ نب ليعامسا ةيرذ نم مهف ةيرعلسملا برعلا اماو

 نب. بوقعب ةبرذ نم ليئارسا ينب نا م مالسلا امييلع ليلخلا

 اب ليعامسا ةيرذ نمو ' مدلل مهيلع ميهاربا 2 يا

 هتبرذن نمو بنو هيلع هللا ىللص هللا لوسرا ىلإ“ آلا دجلاوهو 9
 نمو :٠ ناندع نب دعم نب رازن دالوا رامااو ةعيبرو داياو رمضم

 نقال بلح اهنا ند حبرس ةيايشاشملا ١
 وهو شيرقزضم ةيرذ نمو ' سو هيلع هللا ىلص يبنلا ةعضرم
 . .نب ةكردم خب .ةميزج خيب ةنانك نب رضنلا,نب كلام نب زيف
 1 باوعصا مبنم ةيديش ون رادلا دبع وفاتم دبع مينو رضم نب سابلا



َّ 
5 

 دبعو نلطملاو مشاه دالوا ةعبرا تفانم دبعل دلوو ٠ ةنادسلا

 نافع نب نامع مهنم ةيماونب سعت دبع نش لفون دبعو سمت
 نويلفوتلا لفوت نمو ؟<جلا نب ناورمو نايفس يبا نب ةيواعمو

 تسلاردا ني ديب يفاشلا مامالا مهنم نويبلطملا للطملا نمو

 18 :قيسئرألا ٍبزفلا دس للطملا دبع مشاه داو ٠ يثرفلا

 هللا ىلص يبنلاوبا هللا دبع مهنم دالوا ةريشع بلطملا دبعل داو

 نيبسابعلا ءافلخلا دج سابعلاو ةزمحو سو هيلع

 ةعيرشإ نودبعتي نيدحوم لصالا يف اونك برعلا نا مث
 يفينحلا _:ريدلا اوذخا هنعو مالسلا اهيلع ييها ازيا نب لخاعسا

 ةنانجلا نم لسغلا ومرتحا رمشالا رحت ومرح اد وكن وجمل كيباكفو

 دع ةعاز> وثب تلوتسا نا ىلا كلذ ريغ ىلا ءاركتسالاو نانحلاو

 نب يل نب ورمت مهنم ربظو تديلا ةنادسو ةكسم اوكلمو مرج

 مانصالا ةكم لهال باهتساف اب نب نالبك لسن نم ةثراع
 اهتدابعو اهيظعت برعلاو ةكم لهال نسحو ةيماشلا دالبلا نم
 ماحلا ىمحو ةليصولا لصوو ةبئاسلا بيسو ةريحتلا رحب يزلاوهو

 ةنادسلا ذخا ىتح فلس نع افل> كلذ ىلع اودانعاو اودلاوتف

 ىلص يبلا دج بالك نب ىصق مهنم
 لعأل ضو هيلع هللا

 . نورصبتم مهالقع نم دارفاةوبنلل اصاهرا برعلا ىف دجو دقو



 هيلع اوناكامو ةيلهاجلا لاعفا نوحيقبو مانصالا ةدابع نوركتب
 لبق تام اهبيطخو برعلا يكح يدايالا ةدعاس نب. سق مهنم

 ديعسوبا ليفن نب ورمع نب ديز مهنمو نيرمت لا نم ناكو ةثعبلا
 عتجا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع معو ةرملا ع ديز نبا

 ةيمامهنمو ٠ قشمدب تامو ةثعبلا لبق لسو هيلع هللا ىلص يبنلاب
 نا لمات هنال رس مو ةثعبلا كردا رعاشلا يفقثلا تاصلا يبا نبا

 ىزعلا دبع نب دسا نب لفون نب ةقرو مهنمو ٠ هيف ةوبنلا نوكت

 هيلع هللا ىلص يبنلاب عقتجا دايوخ تنب ةجيدخ مع نباىمق نبا
 هللا ىلص هيلع ىجولا لوزن لوا ءارح لبج نم هلوزن دعب سو

 لزني يذلا سومانلا اذه ناب هرشبو هتبثو هقدصف ملسو هيلع
 ناك يسهارلا ةريخي مهنمو ىجولا ةرتف نمز يف تام ءابننالا ىلع

 هب مهتحا هتعيرش ىلع ا دبعتمو مالسلا هيلع خيسملا نيدب انموم
 ماشلا ىلا بلاظ يبا هم عم رفاسال ملسو هيلع هللا ىلص "يبنلا

 ةثالث ىلا ةيلهاجلا برعلا نم تعستنا ةرتفلا لها نا م

 هلاثماو ةدعاس نب نلقك قواراشناملا مثو نوجان مهنم مسق ' ماسقا

 اولدب نيذلا مثو نوكاربشم مثو نيجان ريغ مهنم مسقو عبت مهنم

 مرحو للحو مانصالا مظعو كرشا نم مهنمو ليعامسا ةعيرش

 م عقوق نراكألا مودع نمو يلح ني وكا



 نم يبن ةهيرتش يف ازلخد الويلات هللا اودحو الو اكرش اوثدخت ل |
 ناوفاتمغلتخا دق ءالوبف اذنه رح ةلقغ ىلع اوناك لب ءايينالا

 ةيدله رثاملا نمنيي رثكالا دش ف نوجان وانونذغم ضم له مهنف ءاملعلا

 :رم رثك الا دعو لقعلاب نوفلكف مهنال نوبذ عم مهنا ممريغؤ

 كعين يح نب ذم امك انو ىلاغت هلوفل نوجا: منا ةنرعشالا

 ىربكلا ايش! نمر ةعطق جف برعلا دألب اًماو ٠ ظ (ةقاؤالوسو

 | طيحلا رجب ابونخ اهدحن :قرشلا ةهج نم ةلصتم ةريكةريزج ةبش

 رين ًاقرشو رمخالا ربا ابر غوايروس الب ”الامثو ناعرجب يدنملا |

 قارغلاو ةزصبلا
 ظ 487 خجراشلا يف ةذبن نوع

 | اذا ارات باتكلا تخرا لاقي اًقلطم تقولا ةفل خيراتلا
 | ةيضاملا مالا لاوحا ةفرعمب لغ احالطضاو ٠ هتباثك تقو تبن ||

 نم.ةيضاملا ضاخشالا لاوحاهعوضومو ٠ مهتاقواو مهتاداعموسرو ||

 رصبتلاو رابتعالا هتدئافو ثزيغو ءايلعلاو ءاكحعاوكلولملاو ءايبنالا
 نمزلا تابلقل ىلع فوقولاب بزاهتلا ةكلم ىلع لوصف ملاوخاب ||

 ظ نيخرّوملا نا مث ٠ هعفنهيف ام ناجتسا وراضم ١ نم لقاعلا زرتميل ظ

 | افالتشا اوفللخا دق .تيرخأأتملاو مالسالا لبق نيمدقتملا نم |!
 | مالسلا هيلع مدا طوبهو قلخلا أدب ةفرعب قلعتي ام ارينتك ||



 نيضاملانم ةلودو ةما ركل ناك دقو ةيضاما نورقلاو نمزلا مداقلل

 طوبهو قلخلا ادب ميزات مجرات ماعبديلو مل ضوصخ خيرات ةا رولا لق

 مو هيلع نتج الل هايم فدل ةفلتم يو ةاوعلا نم.الا مدا

 أب رككايإ ١. > ىلاغت' هلل هل لاق دقو هيا ديني مط ضال 37

 مهلعي ال مثدعب نم نيذلاو دوُمو داعو توعف هرم نيالا

 ةينيعبسلاب ةفورعملاةينانويلا ةاروتلا لعنيخر ملا داتعا امناو“ هللا الا

 يايلث دوهيلا دنع ىهملا يفاؤيلا سوهلطب نمز ني ينل
 دوهيلا ىراسا كف تهبسزلا وهو ردنكسالا دعب ثلاثلا قانويلا |

 رون روهظ ءادتبأ نراك لوقت هيلعف سدقملا تني ىلا مهعجراو |
 عسنو ةئامسجح يضل إو هيلع هللا ىلص دمحم اييين ةثعب مالسالا ظ

 ديابا هيلع رم نب يسع ميسملا مفر نم ٍةنس ةريعبسو |

 تسوةنس ةئاعبسو فلامالسلا |عيلع ىموم ةافوو ىسع نيبو

 هلال مالبملا اهيل لل ا نعارباو نوم نيبو * ةنس ةرشع |

 نوناعو ىدجاو فلانافوطلاو مهاربانبو' ةنسنوغب راو سمو

 نانثاو ناتئامو نافلا مالسلاهيلع مدا طوبهو نافوطلا نيبو ةئس

 طوبهو راس و هيلع هللا ىو ىبنلا ثعبم نيب نوكيف ٠ ةئبم نوعب وأو

 دنع روهبثملاوهأم إعةنسسؤوتسو ثالث و ةئام وةنسدفالاةتس مدا ١

 عا هللاو تاينظلا ليبق نم كلذ لج وا لك ةقيقإ+ 1يفو نيِخروملا

 ظ
 ظ
ٌْ 

 ظ
 ظ
1 

 ظ
 آ|



 لوالا بالا

 5, نينموملا ءارماو نيب ديلا ةمالاو نيدشارلا ءافلخا كد يف عج
 ه5( ةنس نوثالث مهتفالخ ةدمو ةعبرا مو نيلسرملا ريخ ةثرو رت

 وهو قيدصتلاوىدملا دس قيدصلا رك وبا «لوالا 7

 اليك نب ننكر وزرع نيب رباع اع وا
 فيرششلا بسنلا دوم ىتتلي ىشرقلا يحبتلا بعك نبةرسنيمعت نبا
 نب ررخضص تنب ىلس ريخلا ما هببا رع تنب هما لك ءاعةاف
 ءاسور لطم ةلزاك نايتس 0و ليفلا دعب دلو ورم نب ىماع

 | اعاجيث امادقم اروقو اهلح اعشا> ادهاز مهيف اببحم مهئالعو شي رق

 مسجلا فيحن نوللا ضيبا ناك ٠ ايحر فور اهرك اري اًرباص
 نم لسا نم لوا ةبامصلا دوجا ةببجلا ءىلان نيضراعلا فيقخ

 نبرشعو اتس مالسالا ىف شاع ةنس نوثالثو عبس هرمجو لاجرا
 هس لسو هيلع هللا ىلص يبلا ةافو موي ةفالحلاب هل عيوب ٠ ةئس
 جرخ مث ةدعاس ينب ةفيقس يف ةرجحلا نه ةرشع ةيداحلا ةنسلا

 ىلع هعياب مث ٠ نوعمجا سانلا هعيابف يوبنلا دحيسملا ىلا نوعيابملا
 ”يبلاو - هتفالخ ىلع مهلك ة اصلا تعمجاو !هنعملل يضر سابعلاو

 : هدعب دحا ةفالخ ىلع صني مل ةكحلا نم مل هيلع هللا ىلص
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 لدوره هللا لص لاق دقو ضيرعتلاب ريشيو يروي ناك لب

 ايلا نه جال قارن زكي ناتج ليج مزون, اومشأ
 ملسو هيلع هللا ىلص يلا زيهمت قيدصل!ركب وبا ما ةفالخلاو

 نب نايفس وباو مق لضفلاو يلعو ”سابعلا تببلا لخدف

 ةياساو هقتماعات ةالواو سو هيلع هللا ىلص همح مثو ثراحلا

 هتيفكتوهلسغ اواوتف لسو هيل عدلا ىلص هيلاوم نمنارةشوديز نبا

 همالسوهللا تاولصهيلع نولبسيو نولصي الاسرا ةباعصلا لخد مث

 هللا ىلص ٠ ءاعبرالا ةلبا طسو ةشئاع تيب ع نفدو هيلع

 نا هنع هللا يضر ركب وبا هب ادب سما لواو ٠ هيلع كرابو ملسو

 ثيح ةتوم ىضارا ةهح ىلا ريسملاب هرمأو ديز نب ةماسا زهح

 2 هياع هلا ىلص ناك ةثراع نب ديز هلباادب تتش

 ديزهسا راث ذذأل دن زاب ةيازسإ هينا ضلي شيلا اذد زهج

 ننكر ةماساو ايضا ةنيدملا جرا> هعدوب ةماسا عم ركب وبا جرخو

 الو اولغت الو اونوخمال ٠ اهوظفحاف لاصخ رشعب مكيصوا هل لاقو

 اوقرحت الو نيشلا الو ةارملا الو لفطلا اولئن الو اولخمت الو اوردغت
 الا اريس الو: ةرقب الؤ- ةاش:ازجي ذيع ,الوا ةزمن !ريطقل“ الو جلخ

 امو موعدف عماوضلا يف مهسفنا اوغرف موقب متررماذاو لكالل
 هيلع هللا مسا اوركذاف ماعطلا كيلا برق اذاو هل مهسفنا اوغرف ظ
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 م هعذو مت ٠ اولكو
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 ةبيصم تملقعو سو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر يفوت ال مت

 نلت قندنؤاو نوكر دْْلا تن ارشأو قافنلارثك مالسالاو نيلسملا
 هللا يضر ركب وبا عرساف ةاكزلا كادا نع منتما ضعبلاو لئابقلا ب ل + ' هايم : مب / ءا ه

 لها لاتقل شوبجلا زيهجت اف ميظعلا ىمالا اذه ةكرادمل هنع

 لصو ىتح ىبعمو شجلاب كيا تاغ ةاكزلا 0 ْندَو ةدرلا

 اول رشع دنا «دوع دقو حرف ةندللا ىلا هوعجرأ 4 ةذدرلا ىلا

 ةليسم لتقو نيدترملا اولتاقو وبلا تهحوتف ةدرلا لهالاتقل

 عدا ناكو  ماشلا ضرا ىلا دليوخ نب ةجيلط برهو باذكلا
 ةياوهصلا نم دهنشتساو باطخلا نب رمع نمز يف لا مث وبلا
 وخا باطخلا نب ديز مهنم ءارقلا نم مرثكا لجر ةئاعبسو

 امالسامدقاو انس هنم ربك وهو اعنع هللا يضر باطنلا نبرمع
 ةفينح ين نم لتقو كلام ني سنأ وخا كلام نب ءاربلا مهنمو

 نب ىلع ةفيدح يب .ىبس نم ركبوبا ىظعاو افلا رشع ةعبسوخن
 رك وبا عمج رث ةيفنحلا نب دمج اهدلوتساف ةأرما بلاط يب
 لبق انكم هاهم وم لواوهو' قارقلا هنع هلا ىضر قيدصلا
 ةبامعتلا نم ءارقلا رودص يف اظوفح ناك لب اعومم نكي مل كلذ
 ةيئاثلا ةئسلا تلخسد مث + ةقرفتم ةربطم فحص فليس ًبوعكمو
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 ديلولا نب دلاخ نه تاحوتفلل شويا ركب وبا زهج اهيف ةرشع
 نب ةديرع ابا زوج ةرشع ةثلاثلا ةنسلا يفو قارعلا ىلا شيج يف

 ٠ ,ماشلا دالب شويج ىلع ازيما حاوجلا

 هه: كومريلا ةعقو ليف

 (نيطسلف يف ناكم وهو )كومربلاب ةديبع ىلا كاع تءمتجا
 قرادت هقيَقشمهيلعوهرك اسعلق ره لسرافاغلا نيزشعو دحااوناكو

 اوبتكف فلا ىتئام وحن ذئموي لقره رك اسع تناكوززوت نب هجرجو
 نب دلا> ىلا ركب وباب تكف مدن انوبلطيو هنوربخي ركب ىلا ىلا
 هعم نمي هجوتي ناو ةثراح ن.ىنثملاقارعلا ىلع فلختس نا ديلولا

 هرماو ةديبع:يلا لدب ماشلا_شوبج ىلع اريما هلعجو ماشلاهلا

 كلت هقيزطيف عفن اروحو رمدقو ةك ورب رمودلاخ هجوتف عارسالاب

 0 كومريلا ىلا لصوو ةيزجلا ىلع اهلها لا طاصو دالنلا

 تهتناو لقرهوخا قرادت لتقو ناهام مزه افبرحلا تدتشاو

 نوكتل صم ءارو ىلا ىهتناف صمحب ناكو.لقرزف ىلا ةميزحلا
 ناك ٠ هل. قشمدو صم نوكت ناب, يضرو نيلسملا نيبو هنيب
 نورشعو ةعبس افلا نيثالثو ةتس وحن كومربلا ةعقو يف نولختملا
 ديلولا نب دلاخ عم قارعلا دادما نمفالا ةثالثو ٠ ءارمالا غم اغلا

 ٠ افلانوعبراو ناتئامودعلاو لهج يلا نبا ةم ركع عم نفالا ةتسو
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 ربخا ةرونملا ةنيدملا نم ديرب رضح كومريلا ةعقو يف مث اذيبو
 رمع ىلوو يفوت دق هنعهللا ىضر ركب ابا ةفيلخلا نا ديلولا نب دلاخ

 ادحا ملعي ملوريخلا كلذ دلاخ رساف هنع هللا يضر باطخلا نبا
 لاسو موزلا ءارما نم دزوت:نب ةجرج جرخ مث لاقلاب مهلغشل
 ىلا ةاعدو هظعوو هلعاف مالسالاو نيلسملا رماو هرما نع ادلاخ

 مث ٠ مورلا ىلع أنهو هةنياللتسا اكتمال ب نسحو لساف مالسالا

 هجرج دهشتساو. ةسيناث مورلا تمزهناو نيمللسملا عم هجرج لتاق
 نايفس يبا نيع تبيصاو هنباو ةمركحء دهشتساو ةعقولا هذهب

 برج نإ
 ذيع 2 ناكمققفاهدع هلا ىضر قيدصلا ركب يبا ةافو اما

 ةرخالا ىدامج نم نيقب عبسل ءاشلثلا ةليل نم ةرمشع ةثلاثلا ةنسلا
 ةلالثو نيتنلن هعفالدب تناكو هرمع مإة دلني نيننيواشيإلث: نع

21111110101000 
 يببا نب ىلع ءاج يفوت الو ملسو هيلع هللا ى اص ملل لوسر قنك

 نابلاب فقو ىتح اعحرتسم اعرسم ايدك ههبو لأ هيأ باع

 مالسا ١ موقلا لوا هللاو تنك 172 وكب ابا هللا كمجحري لاقو

 ىلصدللا لوسر ىلع مهظفحاو م.ملظعاو انيقي مدشاو انامامهقلخاو

 | مينا هلها. ىلع ماتجاو مالسالا ىلع مثالخاو ملسو هيلع هللا
 هايج (7ب7



 هللاكارخ اتعسو ايدهو ًاقلخو املخ مسوديلع هللا ىلص هللا قوما

 اريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوع اخ مالسالا نع
 نيح هتيساوو سانلاهبذك ن نيرا غو الملل ضسشليلر .رتقدص

 لاقف اقيدص هباتك يف هللا كامسو اودعق نيح هعم تقو اولخيب
 انصح مالسالل هللاو تنك« هب قادصو قدصلاب ءاج ىذلاو »

 نبجتلو كتريصب فعضت ملو كتجم باقت ملاسكان نيرفاكلاو
 الفصاوتلا هلي 3 الو كهشساوملا نكذزمت ال: كت كافل
 كليب يف افيعض لوبا لص هللا لوسر لاق تك

 ضرالايف اليلج هللا دنع امظعكسفن ا

 فيعضلافةداوهال 9-2 253 مل نينموملا دنعاريبك

 يوقلا نم قحلا ذخأت ىتح كفمغ كذت يوقلاو يوق كدنع

 ضرم امل ناكو + كدعب انلضا الو كرحا هللا انم رحال فيعضلل

 ذنعو .نافع نب نامعو ةولط هدنع عمج هنع هللا يضر ركب وبا

 نا ديري.هن ا ةياوصصلا رابك دم مريغو فوع نب نما

 اواو كلذ نسحتسا مهاكف هدببع يلو باطملا نب رمج لع

 باطخلا نب رمع تفلختسا دق ينالاقو سانلا لع فرشاف هير ىلع
 هللا مسي :بنكا هل لاقو نافع نب ناع اعد مث اوعيطاو اوععماف
 هللا ىلص هنلا لوسر دممم ةفيلخ ركب وبا هب دبعام اذهميحرلا نمحرلا
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 ٍلابحلا يف ةرخالاب هدبعب لواو:ايندلاب هدبع :مااءدوع 5 و هيلع ظ

 رمعمكيلع تلممتسا:ينا رجافلا اههفنقويرو رفاكلا:اهيف نمي يلا
 ا لارج لا كلذف.لدعو ريص ناف باطخلا نبا

 ان ةيرما لكاو.تدرا َريخاو. بيغلاب يل مع الف لدب و راج

 همتفن» ما مث : نوبلقنيب تلقت يااوملظ نيذلا لعيسو بستكا
 ىلع هارقو نر ائع هبجرفت ملسو هيلع هللا ىلص.هللا لوسر متاخب

 لاقو  هيديركب وبا عفرفدب اوضرو باطخلا نب رمج اوعيابف سانلا
 كاف ةنتفلا مهيلع تفخو ..مهحالصا الا.كلذب.درا مينا مهللا

 ىفلخاف. ينزضج ام.كرما: رم: ينرضح دقو مه رايخ مهيلع

 نم هلعجاو مهتالو م حلصاف.كدبب مهيصاونو كدابع مو مهف ظ

 هتيعر هل حلصاو ةمحرلا ىن كيبن ىده عبتي نيدشارلا كئافلخ |

 م5557 نيدشارلا ءافلخلا نم. يناغلا 0

 هيسرعلا دبع نب ليقث نب باطخلا'نب رمت ص فحوباوه

 نب بمك نب ىدع نب حازر 00

 ىول نب بعكحب فينرشلابسنلا“ دوم, ىقتلي يشرقلا ىو
 فؤرافلاب لسوهيلع هلا لوسردنفل مثاه خيري :ةيح هماو
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 ةيسبلاف ليماو ةنيم ةرشع تالشب ليفلا دعب هنع هللا قر و

 افرشمًآليوطناك ةنس نورشعو عبس رئئنيح هلو ةثعبلا نم ةشلاغلا
 فيفخ ةيفلا ثك ةرجلا ديدش نوللا ضيبا س ايلا ملصا

 ديدش نينيعلا ةرم«فيِردع نيلابشلا . شيع ك نيضزاملا عش

 ةفالخلا يلو ٠ايندلانم افشقتماءرو ادهاز عضاوتلا ريك :لقطبلا

 هتايح يف هل ميوبو امهنع هللا يضر قيدصلاركب يبا نم دبعب

 ةسايسلاو رييذتلا نسحو لدعلاو قدصلاب ةفالخلا رماب ماق مث

 هللا ليبلت» غيل .داهجلل نكريملا بتر منال ةمول هللا يف فاخمي ال

 ةديبع ابا ىلوو ماشلاب شويجلا,ةراما نع: ديلولا نب دلاخ لزعو

 هتاممو.دلا> شطب ةدشل ركسعلاو شويجلا ىلع ةقفش حارجلا نبا

 44: .قشمد 2 زوع

 راصحلا دشا اهورصاخل قشمد ىلا اوراس كومريلا رما ىضقنا الو

 نم ةليل ديلولا نب دلا> لفغتساف عبرالا اهيحاون نم ةليل نيعبس
 ريكو ركسعلاب رحتقاو نيياوبلا لتقو هعم نب روسلا روستو يلايللا
 نم اولخدف ميلصلاب اودانف .مهئارما ىلا دلبلا لها عزفف او 4 1

 تيرجاف:دلبلا طسو يف ديلولا نب دلاخ عم اوقللاو الص اهيج

 تراس مت ةرمسع عبرا ةنس كاذو اضيا "لسا ميتاج

 تناك )ةيطسبسوةزغوةبراسيق واحلص ناسيبوةب ربط اوت كا 3
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 سابان اوفو (ايركزو ىجيربق اهيفو نأش اهل ةرهسلل ةريبك ةداب

 تاهجلا كلت رئاسو افاو نوربح تيبو ساومعو 4و ةلمرلاو

 ةزغ ىلا
 7, سدقملا تيب 3 -

 سدقملا تيب دصقو شويمجلا عج ندراىلا ةديبعوباراس مث

 ةديبع يبا رم يح .رأا نمجرلا هللا مسب) هنف اياك م تيلطكو

 ىدلا .عبتا نم ىلع مالس ٠ ءايليا لها ةقراطب ىلا حارجلا نبا

 هلا ال نا ةداهش ىلا كوعدن اناف دعب اما ٠ لوسرلابو هللب نماو
 هللا ناو اهيف سيرال ةبت ا ةعاسلاةةاو هللا لوسر ادم ناو هللا الا

 مكلاوما و 8 ٌقامد انيلع تمرح كلذب تدهش نافزوبقلا يف نم ثعبن

 مكنم تولل ابح دشا مث موب ميلا ترس متيبا تاو مكيرارذو

 راسف هوتاي نا اوباف مهرظننا رش (ريزنخلا مل لك اورمثغا برشب

 د.تشا الف مهيلع قيضو راصحلا دشا مثرصاحو مهب لزنو مهلا
 ىلا لسرا اولاقف مهنم لبقف حلصلا هنم اوبلط راصحلا مهلع

 نيرطبلا ناكو حلصلا دبع انيطعي ىذلاوه ن وكيف متفيلخ

 لاقي لجر دب ىلع متي سدقملا تسبب نا مثربخا صوي رقع رذئموي

 وزاهيفندكلف -. ةللعلاتلا !نلدكلا يف اككاذكو اذكك هقغص سنعمل

 ةباعصلا رابك رمع عمل كلذ ب هربخي نونمأملاريما ىلا ةديبع



 ا/

 ظ جرخو ركاسعلا عمج ريسملاب مهلك اوراشاف ريسملا يف مثرواشو

 ١ الفهنع. هللا ىشر, بلال ىلا نب -لغ ةرونملا ةئيدملا لع فلؤتساو

 | ريما اي لاقف مرك .ناتسب هلو ةمذ هل ينارصن لجر ءاج براغ. |

 لجر اناو.هل اوضرعتي لو هوحيبتسي ملف ميديا يف اذه يمرك نينمأؤوملا ْ
 اعرسم بكر ونوزرببرمعاغدف. هنيف اوعقوهياءاورظاملفة ذيل ||

 لاقف ةريرهانا اي اضيا تناو:هل لاقف ابتع لهحت ةريره ابا ىارف

 نم انلكا نم قحا ناكف, ةديدش ةصمح انتباصا نينمولا ريما ||[

 تعرسا:دق وه اذاف هيف رظنف مركلا ىتا مث هكرتف انلتاق نم هلامت ||
 هأغتست يك 7 لاقو ”يمذلا هنغبهللاىضز رمع اعدف سانلا هيلا

 ٠ ركسعلا هحاباو: لاق ه7 نقلا هل عفدو هليبس لفنلاق اذكب لاق ظ

 بره دقو سدقملا ثيب لها ءاجو ةيباجلا نينمملا ريما لخدو ||

 ريمان يي غلصلا عقو.ر لما يحو رضع ىلا موزلا ركسع ريما نوبطرا | ظ
 ظورشو ةسيزجلا ىلع سدقملا تب لها ءاسّور نيبو نينمأملا ||

 مث ٠ حلصلا هيلع تامل عااباتكمل اوبتكو اباتكو مل بتكو ةدولعم

 نسدقللا تب هنغ هللا ىضر بالشإللا نب رمع نينمأوملا ريما لخد ظ

 ةللا زم تناكاو ةلوعصلااذ نع نشكو .نيلسملا نم. ميظعلا:شييملاب ]

 وهو دواد بارحب وحن ىضمودجيسم ءانبب ماو دوه اظيغمورلل
 ظ لوح مث دنجتو ص, ةروس ًارقو هيف لصف ةعلقلا يف دليلا باب. ىلع ظ

1 



 ٠ 34

 تت 2 يي رئت يي تي 22ر2 را ا ا ا ا ا ا ا 1 1 22و جححججججر

 دالبلا نم تاهجلا كلت تحتف ذئيحو ةبعكلا ةهجل دجيسملا إبق

  لعجو نيطسلف فصن ىلع ميكح نب ةمقلع ىلو مث:اهلكة يماشثلا
 هنكساو يناثلا فصنلا ىلعزرحم نب ةمقلع ىلوو ةلمزلا طا

 ةرونملا ةنيدملا ىلا هنع هللا يضز رم مجر مث ٠ سدقملا تيب
 نك دقل ركب ابا هللا محري لاق ديلولا نب دلا> هعنص ام ىارالو

 ىلا زألس عي ريقق ضو ةديبع وبا غرف املو ٠ لاجرلاب ينم ينم ىلعا

 ىلا راس مث مهلك اولسا مث ةيزللا لع ةرخلام م  اهرصاحو باح

 ةدييخوبا مهمزهف ميظع عجج ايفو ميظع نأش ا ناكوةكاطنا

 لماكو لصوملاو بائنيعو امين اونتف رث ةينزجلا ىلع هوحلاص مث
 رهفع ةسماملا ةتسلا يف كلذو ةرب جلا

 5, لصف 2
 نب ورم نذاتسا سدقملا تيب متن امل هناف رصم حتتف اماو

 حتف كيس هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمأملا ريما صاعلا

 أوكل واسف ماما نب ريزلا هوه نلف رسم
 هيلع اضرعو ورمعب اوعتجاف قيلثاجو فقسا مهيقلف فيرلا ىرق
 هددعن اكو سقوقملا ىلا اوعجرف ثالث مباجاف ةيزجلا ءاداو حلصلا

 مهلعراشاو كلذ يباف سدقملا تب نم بره يذلا نوبطرا

 ةميرره رش اومزهناو لاسقلا مقلاو نيلسملا ىلع اومههف برحلاب |



 رص» نولتملا لو ٠. ةيزجلاو حلصلا اوليقف نولسملا مرصاعنو
 هدجسم عضوم يف هطاطسف صاعلا نب ورمغ برضو اهولتتساو

 رك اسع قيرطلا فيس هل فقوف ةيردكسالا ىلا ورم هجوت مث

 لتقلا مهيف اورثكاو مهومزبف طبقلاو لقره ةهج نم موزلا نم
 ٠ نيلسملا نم ادنج ورمع اهيف لعجو ةمذ اهلها لعجو ةونعاهمتفو

 8#, لصف رت
 نم ديلولا نب دلاخ هجوت نا دعب هناف ةيسداقلا رابخا اماو

 ةريمجلاب ماقا هشيج عم ةثراح نيرا انللا قبو ماشلا ىلا قارعلا

 مهلع ةريحلا للالفبج رشفة ثالا ىنبك :قشراو مالا برو

 هل#تق زمره لتفو سرفلا مزهمناو اديدتش الاتق كانه اولتئقاف زمرد

 اوهحوتينا سانلا بدن ةفالخلا باطلا نب رمع يلو الف ٠ ىننملا

  رمع هثعبف دوعسم نب ديبعوبا بدتاف وشللز ا دادنم قارعلا ىلا

 عم ديبعوبا مهتجاف قارعلا ىلا هثعب شيج لوا ناكف شبج يف

 لاغي ةعقو تاصخ- ميسر هياء سرفلا نم ميظعمج ج انهو ىنخمل

 نم قياو فال ا ةعبرا وحن نيلسملا نم امفالتف رسما ةعقو اهل |
 غلب |/ف ةعقولاب هنعللا يضر رم اوربخاف فال اةثالن وحن نيلسملا

 يلا ميظع عمج لئابقلا نم مقجاف مهرفنتساو سانلا بدن رمع

 ظ ديبع ىباو ىنثلل اددم مهتعب و 0 هللا دبع ا مههلع



  ركاشع كانو ةفركلا بام يذلا هل لاقي اكجب قولنا عقجاف |
 . تنزلق لاققلا“ مقلاو برم اورشابف تارقلا دنع سرفلا نم
 ' ند افلا ةئامنع ديزي اه سزفلا نم لتقو ةميزرهرش سرفلا ||

 , ىلا اوهجنوت كلم: لل  .ركي 1 نيفاظحم اوناكو مهمهد امن سرفلا
 | نب رايرمش نا مل ترك ذف“ ىرسك نم دلو' نع !هولاسي ناذوب

 ْ نيرشعو ىدحا نبأ وهوذب اما درح دز, ةعما داود را ظ

 . اف هربخت نينمؤملا ريما ىلا ىنخملا سكف هيلعا |وهتجااو وكلش ةنلس

 ظ يفو»٠٠ برعلا كول ريعلا كولم دع لاق هباتك لصو:||

 ب أا رفئتساف رشع ةثالث ةئس هنع هللا يضرارمع جقةنسلا هذه

 ظ دادفأ هددع تعا" الف « ةزونملا ةنيدملا يلا برعلا' جاوفا هن“ ءافع

 ظ عهجوةنع هللا يضر“ نااط يبا نب ل ةئدملا لع نلؤتسايرعلا

 قارعل ىلا ننيسملا يف اشتسا مث سانلا ىلعرمالا منيناو ر كاسل

 هك. ةياعصلا نم اليوت تعبلا ناو ةئيدلاب ماقلا هتل اوراشاف

 صاقويبا 1 دعس كلذ نيع ومنم كلذ لبقف هيلع دقعي دونكلا

 ةعبرا 2 هكعو هأصواو 0 ءلأ - :ن> هالوو مازكلا ةرشعلا لحنا

 لاظبالاو نامجتلا ن 0 هلاغما اوبن 1 يده ورمع مهخافالا ظ

 قيّرطلا يف هغلبزز شويجلاب دعنم راتسف ٠ فال ةعباب هدم مث

 فال. ةعبس ىنثملا عومج تناكو هتححارج نم يفوت دق ئنثملا نا
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 بئاتلكلا دعس ىبعف افلا نوثالث هعمو سيق نب ثعشالا هقملو
 أ| .ةرشع لك لع لعجو ءازمالا بترو تابنجلاو عئالطلاوةقاسلاو |
 ةيسذافقلا ىنتا ئيحئارط وكلاب هجوتو ةمدقملا بترو اةيرع |

 اومدقف ركسملا نم ارفن دعس لسراو درحدزي .مثرابخا تلبصوف |
 ككمح امو كب ءاج ام. مهل هنامجزتل لاقو مرضحاف درج دزي ىلع |

 ٠ انيلع متأرتجلا بع |بلغاشت انا لجا نم اندالبو انوزغ ىلع

 :.مانعمام لاقو هباطصا نذتسا نا دعب نرقم نب نامتنلا ملكتف ظ

 انوعدي اذكهبتفص الوسر انيلا لسراو .انيمحر دق ىلاعت هللا فا |

 ناب انرعا مث موق هنع دعابتو موق هباحاف ١ اكن انضر ان ظ

 وكم نيهخو ىلع هعم اولخدف برعلا هر رم هقلاح. ماله اج ||

 هب ءاجام لضف انفرعو هيلع .انعتجا اذا يتح عئاطو .طبتغا

 متيبا ناسف فاصنالا ىلا مثوعدن معالا نم انيلي نم .داهجب انرما
 || درجدزي لاقف ةزجانملاف ميب ناو ةيزجلا وهو كلذ نمنوها رماف

 || ,تاذ سا الو اددع لقانالو قشا تناك ةما ضرالا يف يف لعاال

 ظ يلع انكلمو ةوسكو اوف كس دهج ركب ناك ناذ ركنم ني
 ٠ برعلا فارشا ءالوه ةرارز نب سيق لاقف ٠ مكيف قفري اكلم

 ٠ نودهشي مثو كسلا اناو فارشالا نم نويحنسا فارشالاو
 نمرك ذ م اداشلو كيلو يكف لاملا هوب نم تركذ !«اماف



 الن

 03 سو هيلع هللا" ىلص يبنلا لاسرابمهب هللا ةمحرو برعلا شيع

 فيسلا وا ىغاص تناو دي نع ةيزجلا اما رتخاف «ناعنلا لاقام
 لسرلا دحا لتقول .درجدزي لاقف ٠ مالسالاب كسفن 3 ف الاو

 مكبحاص ىلا اوعجرزا لاقو بارت نم لمح ىعدتسا مث ركتلتقل

 | ةيسداقلا قدنخ يف نيعججا مكتفدي تح تسر لسرم ين 55
 رمع نب مضاع ماقف روباس خيودت نم مظعا كمال خودب مث
 اناطعا دقف رشبا لاقو دعس ىلا عجرو هقنع ىلع بارتلا لعخ

 درجدزي ربخاو مهترواحم نم متسر بجعتف مهضرا بارت هللا
 امعادلاق ام

 000 نم هعمو طاباس يا متسر راس مث

 أم متسر هل لاف برعلا نم الجر بلظو اليف نوثالثو ةثالثو
 ملفا ركئانباو مكضراب هللا دعو بلظن لاقف نوبلطت امو مكب هاج

 ةنجلا لخد انم لتق نم لاغلب هود مايك ةاقيلا ارو

 تسلف كلوح ىرت زج كلرمألا لوصول كيب نو

 بضغف ردقلاو ءاضقلا- لواحت اما. سانلا لوا
 اقنع تب 4

 هن ماو متسر بضغف

 افوخلواطي ريشا ةتس دعب ةيسداقلا لزنف مثسر راس مث
 ففقوف ةيوحنبةرهز ىلا لسراو ءريسلا ىلع هج ىرسكو ةيقلو



 اخرا

 . مكظفحنو كلا نسحن انناريج ممتكل قو نمل فاول ظ
 اب صاسيل ةرهز لاقف

 ٠ قحلا نيد امو لاقف ٠ هانبجاف قحلا نيد ىلا اناعدو الوسر انيف

 هللا ةدابع ىلا قلخلا ةدابع نم سانلا جارخاو ناتدامشلا لاقف

 ىا لاقف اوعجرت اذه ىلا انبجا ناف لاق كلذ يف ناوخا متو

 كلذ ملل ركذو سرفلا نم الاجر اعدو متسر فرصتاف ٠ واو
 لكي هلكت الجر انيلا ثعبا نا دعس ىلا لسراف اوربكتو اوقناف

 ىتح هحرو هفيسو هسرف ىلع لبقاف رماع نب يعبر مهلا ثعبف

 لزنو هسرفب هئطوف بهذلاب تفرخزم وهو طاسبلا ىلا ىهتنا
 لاقف هجالس عضي نا هيلا اوراشاف اعقش نيتداسوب هسرف طب رو
 ىتح هحير ىلع ًاكوتي لبقا مث ينوتوعد امناو تلعف مكتيتاول

 ابر قكمرو ضرالا ىلع ساجو طاسبلا لازاو متسر نم اند

 ءاج ام نامجرتلا هل لاقف ركتنيز لع دعقن الانا لاقو طاسبلاب

 نمو اهتعس ىلا ايندلا قيض نم هدابع جرخنل انشعب هللا لاقف
 نث هقلخ ىلا هنيدب انلسراو مالسالا لدع ىلا نايدالا روج

 ىلا «ىنن ىتح هانلتاق ىلا نرمو هضراو ءانكرتو هنم انبق هلبق

 رمالا اذه اورخّوت نرا له متسر لاف رفظلاوا ةنجلا
 هيلع هللا للص هللا :لوسر انل نسامم نا معن لاق هيف رظنن ىتح
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 | كرما يف رظناف مايا -ةفالث نم رثدكا ءاذعالا نكن ال نا سو

 || نتكنو قبقنف ةيزجلاوا كلضراو كاعدنو مالسالا اها وتخلاو |
 || تنا هديسالاقف يباعصا نع اذهب فك اناواةمئازلايف ةذبانملاوا ظ
 | نظعب _:رع مهضعب نيجي دحاولا دسلاك نولبسملا .كلو ال لاق |

 أ نار له لاقو هموق ءاسورب مت ر الغ مالعا .لظ.هاتوا زيجيو |
 ا 2 هناشو هنأشب اناوزتسا ه 3 لجزلا 0 طقامالك ا

 | سابا نفتست .برعلاو :مالكلاو كارلا ىلا نظتلااما يو
 أ لجرلا كلذ انلاثعبا نا دعس ىلا لسرا مث ٠ باسنالا نوصتو |

 دمت اهلا اقف لالا لسماع لم تيم ةفي طي هللا ثنمابق ١

 || يتيونءذهو ءاخيلاو ةدشنلا يفانيب لدعب انريما لاقفاانع لوالاب |
 أ| مث :ففرضناو سما نم ثالثىلا لاقق ىتم ىلا ةدعاوملاو تسر لاقف ظ

 هعم سلج لصو الف ةبعش زب ةريغملا هءاؤرخا الجر تلط |
 .نرفلا رشعم انم النقل ف ىراال لاقذ هنع هولزتاف هزي رس لع ْ

 نزا 59 نسحا ناكو كلذك متتنظق اضعب انضعب دبعتسي ال ظ

 ٍيفوةوعد امناو م | ينا عم ضعب بابرا ضع نا ينوربخت |
 تلاقف .ةريسلا هذه ىلع كلم كل متي مو نويلغم كلا تدلع دقف ظ

 || كازي ال مالكب انامر دقل نيطاسالا تلاقو ىبرعلا قدص ةلقسلا ظ
 | قاز ام مث ةمالا هذه رما رغصي نم هللا لتاق هلا نوعزفي انذيبع ظ
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 برح ةبقاع مردحيو برعلا ةحلاصم .سرفلا ىلع, ضرعي متسر 1

 ادرجدزي, تندو هركاأسع بترو هريرس بصن مم اولبقي ملف بزل ظ

 || ذخاو.متسر رابخا هللا أتت ةيسداقلاو نئادملا نيب هركا انعا

 ظ اسنلا مج. كراكو .هرصق دعس طتنخاو :مهفاصم نولبسملا ١

 ظ مهبظخو دونجتلا ىلع فرشاف ٠ سولجلا 43 ليمامدو |

 . ةنس مرحلا تيس كلذو هللا دعوب رك ذو داهجل ا مدر

 ع ةنكسلا تازنف لافنالا .ةروس ةءارقب نما م »١4«

 ظ اوم اومزلا لاق ةروسلا ةءازق .نم غرف الف ٠ نيلسملا |
 أأ| متععس اذاف اودعتساو اوربكف ةريبكت ربكا يناف رهظلا متيلص |

 | اوطشنو اوربكف ةثلاثلا رتمعم اذاف مككدع اوّماو اوربكف ةيناثلا

 أ اولوقو ودع اوطلاخت ىتح اوفجزاسف ةعبارلا متممس اذاف سانا |
 زربو نجاتلا يام ةثلاثلا ربك الف. هللاب الا ةوق الو .لوح ال ظ

 مار جزا أ نمل ءارعشلا نجتراو .لاثقلا مقلاو لاطبالا
 || هعفدو يدسالا هللا فيت نري |نئلاظتسرتما: سرفلا كلا ْ

 ظ ىحر ترادو نييربكم نولسملا فحزو ةعبازلا دعس ربك م دعس ىلا |
 | نمكلهو ةليفلا نع قيدانصلا تعّقوو ةليقلا ءاوع دتشاو بولا |

 اولسو ىلتقلا اونفد اوحببصا املق ٠ لييلا ىلا كلذ. مادو اهيلغ. ناك |
 || قعر رادو سانلا فحزرابنلا كضصتنا |لف:ءاسنملا ىلا ىحوجلا |
 كتبي

 م
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 يف اوحبصاف سرفلا ءاسور ةماع لتقو ليللا فصن ىلا برحلا

 ودعلاب نوملسملا طاتخاو لاتقلا دتشاو مهغقاوم لعثلاغلا مويلا

 تباقفرصنلاحاير تبهو دعس نعتاوصاالاو رابخالا تعطقناو

 هبرضف لغب لظب لظتسإ هريرس نم ماقف متسر ري ريس ةرايط

 ينير يزل بخ مو هلجر نم" هزجو ةلئقو ةمقلع نب لاله
 انزجو ةفجاو ةريكك ورك يلا يلا ةبكلا برو بز تلق
 باطخلا نبرارضض ذخاو اوقرفتو ودعلا ب لق مزهناف اف هب اوفاطوهسار

 نيثالث اهنع ضوع ةميظعلا ىرسك ةيار يرهغلا ساذرم نبا

 بلسلا عمج مث ٠ فلا ةثامو فلا فلا: اهتهقو رانيد فلا

 لاله دعس طعاوهلثم هدعب الوهلبق عمجي ملام متانغلاو لاومالاو
 اوعبتي ناب ليبحرشو عاقعقلا دعس ماو متسر بلس ةمقلع نبا

 ماقاو حتتفلاب هرشبب :ترينمأوملا ريما ىلا دعس بتك و ٠ ودعلا

 نينا ريما ما نورظتني ةيسداقلاب نوملسملا

 4: لصف زج
 نئادملا ىلا اوريس نان, نينمملا زيما نم صالا اج 5

 اومزهنا امل سرفلا ناكو لبابب اوقحلو اوبهذف ةيورسكلا ةمصاع
 سرفلا مزهناو ديدش لاتقف لص لبابب ىلا اوأجل ةيسداقلا نم

 لخد .تانزريفلاو زاوهالا لخد نازمرهلاف نيتقرف اوقرتفاو ظ



 نئئادملا نم ريشرهش اولزن ىتح اوهجوت مثيرسك زوكاهيفو دنواج
 هللا دعو ام اذه ضيبالا اذه اولاقو اوربك ناويالا اونياع الو

 نئادملا اورمداخ »١8« ةنس ةجحلا ىذ يف ملوزن ناكو هلوسرو

 انبسح هيلع لكوتنو هللا, نيعتسن نولوقي اهومحتقا مث رهشا ةثالث
 ف اوراسو" ميظعلا ليلا هلا الا وق الولوحال لكولا منو هلل

 ويقلل ار الفىرخا 50 ةحياس م مهويحو ةلجد

 ناكو ناو ىلا, لايران اوجيزخ رع اوزاج نيلسلا كاسم
 ىلصو ناويالا دعس لزنو ٠ هلايعب مدق كلذ لبق درجدزي ىرشك

 تانج نماوكرت كأرقو ٠اهني لصفيال تامكر ناثتفلا ةالص هيف

 ليثاتلا نم هيف ام ريغي لو ادحسم ناوبالا ذخناو ( ةيالا نوبعو

 هيف ةُئاق صجلا نم ليثاَملاو سانلاب دعش هيف ليصو

 فال ا ةثالث هيف ناكو ىرسك لام تيب لع اولوتسا مث

 هعردو هبايثو ىرسك ةيلح اوذخاو ريناند بهذلا :رم راطنف

 عوردلا نم لغب لمحو تفويشلا نم لغب لمح اوذخاو نييبراهلا نم
 زوج ما ارهبو دنحلا كلم رمادو لقره نام اوذخاو رفاغملاو

 نم اهلك اهوذخا ى 17 يراوسورذنملا نب ناعنلاو شخوابسو

 دعس هريخو دعس ىلا عاقعملا املك اهرضحاو نيب رالا نيمزهنملا

 ىلاثعب و ٠ مارهب عرد هاطعاو لقره فيس راتخاف فويسلا يف



54 

 1 هبايثو هتيلحو ىرشك جاتو نامنلاو ىريبك فيس نينمألا ريما ظ
 || ىجلدملا,كلا» نب ةقارس اوسبلاو ةرونملا .ةنيدملا يف ىئانلا اهاوبل |

 أ كب فيك» هل لسو هيلع هللا ىلص هلوقل اًقيدصت ىرسكيراوس |
 || نيمللسملا نيب دعس مسقو «٠ ىرسسك يزاوس تسبل اذا ةقارساي |
 | اللاب ناكر 1 نلا ىيثعي اهلا: شرا هيباطاف اهسيخ امددمن ةهنفلا ١
 || اوذخاو ٠اهيف مثزناو سابلا نيب رودلاو لزانملا مسقو افلا نيتس ا

 | ''هيف ناتسب هبش وهو اهلخم يف اءارذ نوتس هلوطو ىريك طاسن |

 | ردلاب ةشوقنم لثاقو نابتالاك, و بهذلاب ةجوسنمروهز

 || يف هيد زاك تناك, وتم رهاوجوريرج قيمت فاو
 تمدق انو*هيلع برشتو نيجايرلا دقف دنع ءاتشلان مز ناويالا |

 طاسلا مطقو سانلا يف اهمسق نينمملا ريما ىلع سامحالا
 هنع هللا يضر . بلاط يلا نب. "لع ىطعاو ةباصضلا نيب أعطق

 يبا نب. دعس نينمأرلا ريما ىلوو ٠ افلا ني رشعب انهعاب ةمطق
 ىلوو ٠ هيلع بلغو هجتف ايف برحلاو ةالصلا ىلع صاقو

 ىلع فينح نب ناهع ىلوو ٠ تارفلا تس ىلع ناهلا نب ةفيذح |

 : هلجد قس |
 46 لصف رج- ظ

 اهورصاحو اهيلع اومدقف ءالزاج حتتفل !ًدنج ادعس لسرا مم



 ل يوسع هيج ١ تعلو ل عك

 هه هع:

 وحب ذئموي مهنم لتقو اوقرفتو سرفلا مزمناف ةدحاو ةلم اوامح م
 ناولح درجدؤي فريك لثحاف ةعيلطب عاقعقلا مهعبتو تلا ةئانم

 زاوهالا وحن نيلسملا ركاسع ضعمتهجوت' مث: ”ىزلا ىلا برع مث

 ةروذملا ةّمنيدملا ىلا هولشراوب نارمرلا:اونرساو اهوهتتتف“سوسساو

 هواخبل عضرع هخاتو بهذلاو جاببدلا نم هر هنرتسلاو

 رما:تيأر أر: فيك نازعرهانبدل لاقو هيلع ام عزأب ما رمع ةاواالق

 لح دق هللا ناك ةيلهاجلا يف مككباو انا لاقف ردقلا ةبقاعو هللا |
 مكممن الا راص الف كسم الو انعم نكي ملذا ىانبلفف مكتيبو اشي

 مث ٠ انقرفتو مكعاتجاب ةيلهاجلا يف انوستبلغ امنارمع لاقف.انوقنلع
 لاقف ىرخا دعب ةرم ضاقلنالا فيس كرذدامو كنجح اف" لاق
 قاف ءام قيقسلف اهيا لاقكربخا نا لبق:لتقا نا تفاخا

 ىتح كيلع قرا لاكةل ف *ا اناو لتقا نا فاخا لاقف'زوكب

 ينم[ قو# ءمل يف يل ةجاح ال لاقو هد ع نم زوكلا قلاف هبرشت

 ع يالامل:كلفادق ىينمارل ا ةهجل ارا قدس رننا» لاق تفكك

 هللاو ال ىنتعد+ رمع لاقف.سانلا“ هقدصو هلرتثل تع قايل

 نيفلا نيئمثوملا يما هل ضرفوت:همالسا نسحو لسأف لس نا الا

 امركحم ةنيدلاب هلزناو
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 6, لصف رح
 تفل ةونجلاو ركاسعلا ريست نا نينمأملا ريما رماردص رث

 دال مهقيرط يف اوحتفو اوهجوتف ناري دالب يثو سراف دالب
 "1 عانادو ابن وزتيط سار واو يش دز اوناش ركل

 فكرابهبصاو زاريشورونيذلاو ناركمو ناذمهو رتسنو ناةسو

 هناغرفو ناتسراخطو .فكاجرجو صوقو ناتسربطو نيوزقو

 اومتف ثا مجتلاو سراف دالب ةفاكو مييدلا دالبو خلبودغصلاو

 ورم ىلا اولصو ىتح اهومستقاو ةيظعلا ىرششكمئانغ |ميفو دنواجن

 ةميزه مزهنا مث هولتاقو نيملسملا لتاقف درجدز, ىرتك اهيؤذوزا
 هروغتسي نيصلا كلم ىلا هفرطنم دير لسرا دقن اكو ةديدش

 هدالسب ىلع اولوتسا فيكو هكلب برعلا لف هربخيو هدهتسيو
 وهو هقيرط يف _'ريصلا كلم نم اعجار ديربلا ىارف هنئازخو
 ترعلا لاوحا هل مجرتي نا نيضلا كا هلي باتكهعمو مزبنم

 مهتوعدو مهنيد نع درجدزي هيلا بتكف مهشيعو مهلاعفاومهت وعدو
 مكويمافص تناك اذا نيصلا كلمهيلا بتكق ٠ مهتفصو مهباتكو

 ري يقيل هانز مهيراحت الون ةيزملا لع ملباصو [كلاسف قيلت
 دهعتمحت هناغرفب ماقاف ٠ تبحر اب ضرالا هيلع تقاضف مواقم

 الف «رييشد زاد انوجناملا هشريبج مهاهتعب وتلا ناقاح ظ
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 رب هللا دبع ىلو هنغ هللا يضر نافع نب نامئع ةفالخ مايا

 دالب تاحوتف ليثكت ىلع نائع لاخ نباوهو زيركج نب ىماع
 اهيوريشدزا ىلا اولطو ىتح سوطو درويباو نيارفسا اوهتفف يىعلا

 أ( اولقف كانه ةعامح ىلا اتلاف هوعبتو مزهناف هعم ةقرف عم درجدزب

 فزاقنول راعرملا طشملا هدحو ايشام درجدزي برهوهعم نأك نم

 رهن يف هامرو هلتقو هيلا ماق مان الف ءاحرالا رقنب لجرت يب ىلا
 مجركذو مهظعوو هعابتا ضعب عم ورم نارطم هربخ غابف كانه

 كانه هوئفدو سووان يف هوعضوو رهنلا نم وفجاة دف اووللا

 نو ةياياملاو ةرساك الا ةلود تضرقلا هبو٠ ٠ (ئام ام هيلع اوماقاو

 هللا نأ ربع يلع اع هللا لص هلا لوسر ةزجم» تربظو ضرالا

 قزمم لك مهقزمي ىلاعت
 5 اه ا

 باطلا نب رمع ةفالخ ين نيبس تانب ثالث درجدزيل ناك

 ٠ اناس اهدلواف باطخلا نب رمع نب هللا دبعل نهنم ةدجاو طعا
 يو ةثلاثلاو ٠ امماق اهدلواف ركب يبا نب دمحل اهاطعاةيناثلاو

 اهدلواف ” لع نب نيسحلا انديسل اهاطعا( ةلازغ اهامس مثوتايرمش)

 ٠ نيبنيسحلا فارشالا دجو نيدباعلا نيز نيسحلا نب ىلع
 مهنع هللا يضر ةلاخون ”يلعو مساقلاو ملاسف



 انف

 8. لصف
 باطخلا نيبرمع نينمؤملاريما سم | ةرشع عبرا ةنس يف

 اوثداتسا مث صقلاب ا وا اهونبفةفوكلا و ةقيعبلا ءانب هنع هللا يضر

 ةنثالث ىلع دمنا ديزي. ال لاقو ممل نذأف نبللاب اهونبب نا رمع

 :مزل اهوعمزل اذاف ةئسأا اومزاي ناو. ناينبلا ينلواطي الو توب

 ةكمب ماقاو ارتعم نينمؤملا ريما هجوت رشع ةعبسة نس يفو ٠ ةلودلا

 ظ ما ارا لوبا عسو ايفو امني نيَنشَع

 باطنا-١  ءزرب رمع نينمأوملا ريما جوزت 3 هذه فو

 نا ةنس يفو ٠ ءارهزلا ةملطاف أبماو بلاط يبا نب لع تن موثلك ماب
 قشتساف ةدامرلا ماع ماعلا كلذ يعم ديدش طخ لصح. ةرشغ

 لسوتوينلطملا دبع نب سابعلا ذخاو رطخو هنع هللا ىضر رمع

 اوقيخاو رلملا لزكتقا للوعي تو هييبيكر لع انجو هب
 ماقا ٠ ماشلا دالبب ساومع نوعاط ناك ةئسلا هذه يفو

 نافاقلاازتلا ةئسكو *+اهلا“ ريرشعو ةسفع وف هيف انو امك

 نوعاطلا أهف يتلا ضزالا نم نيلسملاب عفت ري نأ ةديبغ فا ىلا

 ظ نب هللا دنبع ننرماع ةديبع وبأ هيف ةباعصلا ريهاشم نم فوتو

 يثرفلا رهف نب ثزاحلا نب ةبض نب بيها نب لاله نب حارجلا
 نم ماشلا شويجريماو ماركلا ةزشعلا دحاؤ ةْنمالا هذه نيما ظ



 ممالك دهاشملا دهشو نيترجنملا رجاه ٠ .مالسالا ىلا نيقباسلا |

 || نوسمحو ناٌثرمعلا نمفلو يفوت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر |
 || دبعؤبا اضيا هيف يفوتو ٠ هب كربتي و رازي ناشييب هربقو ةنس
 هالو.ناك ىجرزملا .يراصنالا ورمع نب لبج نبنذاعم نمجرلا
 اودبهش نيذلا نيعبسلا نم وهو شوبجلا لع هتافو لبق:ةديبعوبا

 هورضنين ا لع مجيب هللا ىلصيبنلا اوعيابو ةنيدملا لها نمةفقفلا

 ددحولا - > -نوور يي يل

 ةرشع نأ ذئنيح هرمع ناكو ةنيدملا يف منع ماد أم هومحيو

 هللا نص هللا 2001 الكمال ديلكو او.اردب دبش ٠ ةنس

 للص هللا لوسو : يفوت نإ ىلا اهيف قبف .نيبلا ىلع ايلاو ملسو هيلع
 : مارحلاو لالحلاب لعاوةباعصل | ءارقو ءالع نمنأك لعوب هللا

 هل 0 ا
 ةمايقلا موي ءاملعلا ماما لبجح نب ذاعم » سو هيلع هللا لص لاق 1

 نيليمب وأ لبمب ينعي « نيتوتر وأ ةوتوب

 ةسيما نب تزح نب رخص نايس يبا نب ديزي أضيا يفوتو
 نب ةيئواسعم وخا يومالا يشرقلا فانم دبع نب سمت دبع نبأ

 3 كفز ب , هل لاقي قاكو مهعروأو هتوحا لضفا ناك نايفس يبا ظ

 ير قيدضلا ركب ونا هالو انييح دهشو 5 ادا 3 موي 2 ْ

 0 أمو ماشلا_,شويج ىلع ةديبع اباو هنع ظ

 ناآدفنس ىف دش ف ىلا نب ةيدواعم هاذا هناكم قشمد ىلع هنع

 220 2 يي: 222 525222--22825252320222922222-252252224222222225:2-2 33523 يس
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 هعمو هنع هللا يضر باطخلا نب رمح راس ةنسلا هذه يفو
 نم ةبدرق ةيرق يو) غرس لصو يتح ماشا لل ةراعصلا نم سان

 ا ةدشب هوربخاو شوبجلا ءارماو ةبواعم ةلبقتساف ( قشم

 ءاسئر راشتساو لوخدلا نع فئقوتف ةيماشلا دالبلا يف نوع اطلا

 لوخدلا مدعب راشا ضعبلاو لوخدلاب راشا هيام هبا |مصلا

 ًافوخ نوعاطلا اهيف يتلا دالبلل لوخدلا مدع رم 30 نم ناكو

 هل ىورو فوع نب نمحرلا دبع رضح مث هعم نيذلا ةباصصلا لع

 ضراب نوعاطلاب متعمم اذا » سو هيلع هللا لص يبنلانم هع“ أم

 «هنم !رارف اوجرخت الف اهيفمتناوضراب قو اذاواهيلع اومدقت الف

 ةدم تضمالو ٠ يقبل لحي لاطونن لج مافوازام تل ليغ

 ةنيدملا _ ١ رم هنع هللا يضر رمح عجر دالبلا تنأطاو نوعاطلا

 مسقي و شوييجا لاوحا دعفتيل ةيماشلا دالبلا ىلا ةيناث ةرمةرونملا

 ٠ مجر مث نوصحلاو روغنلاو دالبلا يف فوطتف نيلسملا ثيراوم
 هل ديلا لب ةيينل نين بلولا عن افلح يفوت نييزيتعو يدحلا ةدتس فو

 نم ليم و ىلع ةيقب للا فيس يول يرق مزن نا
 هيلع هللا ص هللا لوسر ىلع مدق ٠ هرمسنم ةنس نيتس نع صمح
 اتيلبلا بلك نب , ةولطو صاعلا نب ورمجو وه ةيببدحلا دعب ملسو

 ةيلع هللا الذ لوسر عع :٠ يمر دبع يإ نم



 مو

 دابكا متعطق مكا ديرب « اهديك ذالفاب ةكم تمر » لاق سو

 صحب اطبا م هشارف ىلع هنع هللا يضر تام» كليم ةكم لها

 عضوم هذسج يف قبب لو ةيظعلا عئاقولاو بورحلارشاب نادعب
 وأ مجرب ةنعط وا فيسب ةب رض نيام ةداهشلا عباط هيفو الاربش

 1و دهاجي ناك, يبل هتوسنق يف نآكو مهمس ةيمر

 هيلع ع هلل لص هناتنث ٠ هبرصنتسي ملسو هيلع هللا ىلص هل لوسر

 قبتسا «اهرعا ةرمع نم واه عادولا ةجحح نم هسأر قلح امل لسو

 ةيلولانب دلاخ قبسف ضرالا ىلع ةرعش قلو :ءوعش ىلا :ةبايتلا
 يب ةافولا هترضح املو ٠ هتوسنلق مدقم يف اهلعجو ةيصانلا ذخاو

 ىلع توما انا اهو فحز ةئام ءادز تقل لاق كيكب ام هل ليق

 ءانبجلا نيعا تمان الف زنملا تومي 5 ىننا فشح يشارف

 5, لصف

 باطلا نب رمعنينمأوملا ريما ح نيرشعوشالث ةنس يفو

 وبا هنعط اهءاتخ يفو ةرونملا ةنيدملا ىلا مجر مث هنع هللا يضر

 رفاك ىنوجيع دنواهبن نم هلصا ةبعش نب ةريغملا كولممز وريف ةولأول

 ريغ ةنيدملا ىتكس أ نم عني هنع هللا يضر رمت ناكو هللا هنعل

 ىلا تكسب باطخلا نب رمع ةفوكلاب وهو ةريغملا نذ اتساف نيلسملا

 ظ أشاقن رانا نفك كاان ولاا هنإل جولد
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 - هل نذأف

 ثوتسنا دقو ميصلا ةالصل .هنع هللا ,يضر رمع .جرخ

 رجيخ هدو فوفصلا :نيب ةولؤول وبا ثينحلا لذدف فوفصلا

 .هترس تح اهادخا تانعط ثالث.هب .هبرضف كخأي موعسم

 ةتسوبنم تام الجز رشع ىنثا وحن ةباصلا نم بيصاو هوكسف

 ىلع هنع هللا يضر رمع طقسو ٠ تافا هسفن نيعللا' نعطو
 || ٠ ةريغلاماللغ ةَواَواوبا لاق ٠ ينبض نمر ظنا هنباللاقف ضزالا

 : دم هلا لم لجر دي ىلع يلتق لعجي م يذلا هللدجلا لاق

 زجواف هتيب ىلا لمحو شسانلاب ىلصي نمحرلا دبع رمع فلذشساو
 كيلا دبعا نا ديرا وا اقف زمع هاعد مث ةالصلا نمجرلا دبع

 ديا يفارمع اقف لعفا ال هلو لاق ال لاق اهب ”لعريشنا لاق
 وهو ماسو هيلع هللا لص هللا لوسريفؤت نيذلا رفنلا ىلا دبعا نا

 ةحلطو نمكزلا دبعو دعسو رببلاو نامعو ع و ضاو مهنع |

 نبا هنال مهيف هلخدم "تسلو ليفن نب ورمع نب ديعس مهيفو

 بح لاق"( هنبا ىنعي:) هللا دبع ىلا تد.عولف هل لبق رمع مع

 هيلعفلا نص دم ةما نع دحاو مهنم بساحي .نا باطلا "3

 لع الو يل ال افافك مالا .اذه نم توجت ينا.تددوإو سو

 بيهص سانلاب لصيلو ادحاو مهنم اوراثختلف ةتسل اءالؤهب كلمن
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 سس سال يس ل و ل ل

 مالاوع نمريبسا مكيلعو الا علا يلا أمال ميا ةثالثا ظ
 م صحالا نم هل * نيش الو ىروشلا يف هللا دبع ميرضحيو تما

 | منسجم ىلا نسحي نا نابالاورادلا اوأوتت نييذلا واصنالاب مثاصوا

 , ىضواو مالنسالا ةدام”مهنأاف ترغلان ىضواو ميسم نعوب
 تغلب دق مهللا ماسر زنا عنو يايا زان ال

 ثعب مث ةئحارلا , نان فن اقصي نم الإ د ينكاراجلا

 باطلا نيرمع كيلع ارم اهل لقى اتغا ةشئاعىلا اهلا طبع هللا
 نانذ 558 لحال هناكلل لوقيف نينموملا ريما لقن الومالسلا

 اهغلبف رذ اساف شكا ىلا هللا دغ <اخ ؛ هيبحاص عم نفدي نا

 3 ةيرزقار مدل تاكا تلافو تكبر تخوف تيرا ريلايقلل
 ظ تنك ركبوبا تام الف ركب ىلا يف لسو هيلع هللا ىل هللا لوسر
 تانحالا اهيف دقفا ايندلاو ىل ام رمع نينموملا ريما ىف هتحئار مشا

 كفاك أ ما هلل لقو مالنسلا ينم نينمؤملاريما غّلب !لكاو "دياز

 جرف“ امد نع مولا كر ابنك اهسفنل كلذ ترختتادق |
 دنق بحت يذلا لاق هللا دبحت اب كئارو.ام رمع هل لاقف هللا دنع

 افا اذاف كلذ نم "يلا "ها ءيث : ناكأم هلل دحلا لاق كل تئذا

 اذاو ترتسا نوكت امرف اناث نذالة شا ىلا مجراف تضبق

 ءاعبرالاةليل هنعدللا ىضر يفوت نا ىلا ىلاعت هللا ركذي لزي ملف يح



 ان"

 لئتفف هرمع نم نيتسو ثالث نع ةجبملا ىذ نم نيقب ثالنل
 بيه ض هيلع ىلصو ٠ مسوةيلع هللا ىلصدللا لوسر 3 رس لع ميضوو

 ظ قيدضلا ركب ىلا فتك دنع هسارو ةفيرشلا ةرجألا يف نفدو

 الأو ةانقعسو ننس سنع هقفالطم تناك وت هليدعتلا يضر

 ادحاو موي
 لشوبجلا شو ةداهج قح هللا يف هنغ: هللا ىضر دهاج

 ”لذاو مالسألاو نيل ”زرغاو راضمألا رّصمو .دالبلا ميشفو..

 فترارجن ىزاصن ىلجا امزاجحلا دالب نم دوييلا لجاو رفكلا

 تاحوتفلا هسمايا يف ترثك ٠ برعلا ةريزج نم اهدوهبو

 ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر 00-0 و مارحلا دجسملا عسوو

 ممجو ميوارتلا ةالصب ما نم لوا وهو ىصقالا دجسملاو
 رم لواو ءاطعلا قّرفو ناويدلا عضو نم لواو اهيلا سانلا

 لواو «ا مالا نم ليللاب ّسع نم لواو مالسالا يف خيراتلا عضو

 حاكت ميرحت تبثا نم لواو دالوالا تاهما عيب نع ىهن نم

 | تاريبكت ميرا ىلع ةزانجلا ةالص يف سانلا ممج نم لواو ةعنملا

 برضو ةردلا لمح نم لواو انسوا ان وا اعبرا نوربكي اوناكو
 م .٠ ١ هنع هللا ىضر نينمأملا ريماب ىمسنا نم لواو ابمب

 1 لا



 مف

 25, ىروشلا لها عائجا .زج-

 يراصنالا ةحلط وبا عمج هنع هللا ئضر رمع اونفدنا دعب

 نب روسملا تيب ينىروشلا لها ةتسلارفنلا دوسالا نب دادقملاو ||

 نمحرلا دبع لاف مالكلا مهنيب رادو ةشئاع تيبيف ليقو ةمرخم ||
 مالا ةعبرالا كرتف سمالا اذه نم هسفن جرخي مكيا فوع نبا |[

 تراك الف“ امهنع هللا يضر نافع نب نافعو سلاط يلا نب يعل

 نيرجاسملا عمجو نامئعو ايلع نمرلا دبع يعدتسا عبارلا مويلا
 مهب دحسملا صغ ىتح دانجالا ءارماو ةقباسلا لهاو راصنالاو

 باتكب نامعتل هقاثيمو هللا دبع كيلع "يعل نمحرلا دبع لاقو
 لاقفرسبيلاو رسعلا يف هدعب نم نيتميلحلا .ةريسو هلوسر ةنسو هلل

 لثم نائعل لاقف يتفأطو ىنخ غلب لمعاو دهتجا نا وجرا ىلع

 دحسملا فقس ىلا هسار نمحرلا دبع عفرف * معن مهللا لاقف كلذ

 نم قنع ينام تلعج دق دبشا مهللا لاقو ناثع دب يف هددو

 لايل ثالنل.مهلكس انلا هعيابف نافع نب نامع قنع يف كلذ
 (؟54/) ةئس مرحلا نم تلخ

 م2 نيدشارلا ءافلخلا نم ثلاغلا ل

 دبع نب ةيما نب ضاعلا يبا نب نافع نب ناةعورمجوبا
 تش ىورا هما ىومالا يشرقلا ىصق ني فانم دبع نب سم ظ
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 | فيرشلا بسنلا دومعب قتلي سعشدبع نب ب يح نبةعير نبزي رك |[
 ةيقر نينوكلا ديس ىتنب جوز هنالنيرونلا يعذب. بقل فاثم.دبعب |[
 | هفختويأةرمجيلابر شم طبيا هجيولا نسح ةعبرن ناك ٠ مثلك ماو ||
 8! ةيرريياكا ناس مياس اعمل را جب تناعيكن ٠١
 كيم كنق عتب هعارذ الك دف نيعارذلا ليوط هلمعب ظ

 رلسو هيلع هللا ىللص هللا لوسر متاح هاذي ناك يهذلاب هئانسا |[

 سيرا رب يف متاخلا هنم عقو الذ مهنع هللا يضر رمت ركب ناك ا

 «ىوسف قلخ يذلاب تيم اههشقن ائاخ ذختا ||

 دي لع يدق ملسا يقطع هب ليل مسي انضئاطلاإ 31و

 | مث» ةنم .نوثالثو مسن رلنيح هرمعو اهنع هللا يضر ركب ىل
 ظ اهلمو ةرجشلا لبق ةكم مدقم ةشبحلا ىلا ةيقر هتجوز عم رجاه

 انهلك دهاشملا دبش ٠ ملسو هيلع هلل ىلص ىبنلا لبق ةنيدملا ىلا

 هةموو ل نال كوشن الا مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم

 ةنيدللاب قي نا ملسو هيلع هللا ىلص هرماف ةضيرم تناك ةيقر. ||
 مهساوردب لها نم ملسؤ هيلع هللا ىلص يبنلا هدع دقو اهتضرهل

 اهئانغ نم هل |

 هنع هللا يضر ٍتاطخلا نبرمع نفد دعب ةفالحلاب هل عيوب
 تاهجلا يف هنع هللا يضررمع لاع رقاف (٠ غ)ةنس لايل ثالخب
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 ' هن41021ه3م 2 ةك

 كرب ةريخملا لزعوت ةفوكلا ىلع:صاقو يبا نب دعس ىلوو-:الؤا
 | لاقو دعس ةيلوتب ىصوا دق ناك هنال رمع ةيصوب كلذو ةبعش

 ْ ةنايخ الو. هوس نع هلزعا مل ||

 ١ اوبهذف ةينيمرا دالب ىلا ةعيبر نب ناطس ةرماب. اشيج ثعب 5 ١

 سيلفتو:ةينوقو ساويسو ةيظلم ىلا اولصوو دالبلا اوخودو ||
 دلك طارلتاقوب ندنف نوصح ةدع اوختثو ةيزجلا لع اهلها هحلاصف |[

 ةيلكوتملا ىو (روكعم ) ةنيدم اوهتفو. مهب اورفظف ( ناجنشوبلا) ظ

 بابلا ىلا لابجلا دالبرئاسو ( ناورش) رش ||
 ناينع ةفالخ يف ةيروم“ غلب ىتح مورلا دالب ةيواعم ازغ مث ظ

 صاسعلا نب هرم نافع نب ناؤعل نع نيرشعو تس ةنس يفو |

 نم نامَع وخاوهو. حرس يبا نب هللأ دبع هناكم ىلوورصع نم |
 | ازغ صاعلا نب ورمع هلبق تاكو ةيقيرفا وزغب هسماو ةعاضرلا

 | لقمه ةهح نم .موزلا أهب ناكو ارهش اهرصاحو برغلا سلبارط
 | ادق فرعت تناك ةقربو هربص ةنيدم اوحتفو اهولذدو اهومحتقاف
 <« سلباطنا»

 ةباصصلا نم ءالجا مهيفوايقيرفا وزغا أشيج زهجناثعنا مث
 | نسملاورفمج نباوورمع نباو رمح نباو سابع نب هللا ديك

 تس ةنس حرم يب نب هللا دبع عم اوراسفريبزلا نباو نيسحلاو |[
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 | اوثعبف ةقربب نيلسملا نم هعم نمب عفان نب ةبقع مهيقلو نم رشعو
 نم ريجرج تاهجلا كلت كلم ناكو ةيقيرفا يحاون يف عئالطلا
 ةئام عمجربخلا هغلب إف ةنس لك جارحلا هيلا لسري لقره لبق
 وا مالسالا ىلا هوعدف هكلمراد ةلطيبس نموهيقلو افلا نير شعو

 عمسف ددمب رييزلا نب هللا دبع ناع لسراو ٠ ريكتساف ةيزجلا

 ىدابنم معس هنا هل ليقفرييزلا نب هللا دبع هنع لأسف حسيب |

 هجوزو راند فلا ةئامم هلف حم يبا نبا لثف نم نا ريجرجح

 لتق نم تنا يداتث ريبزلا نب هللا دبع لاقف رخأتو فاخن هتنبا
 ىلع هتلمعتساو كتبا هتجوزو رانيد فلا ةئام هتيطعاريجرج

 لاتقلامحتلاو برحلا تدتشاو ٠ فوخلا دشاريجرج فاغن دالبلا

 دبع لتقو ريغك أن مهنم لتفو مثومزهف موزلا مايخ ىلع اومجنو

 | لها هحلاص رش هلطيبس'اوختثو هلثبا ىبسو ريجرج رييزلا نب هللا

 رانيد فلا ةئامسمحو فلا ىنلا ىلع ةيقيرفا

 لفرهنب نيطنطسق جرخ رصمىلا حرس يبا نبا مجر الو

 | نبا مم رخيلا نولسملا بكر ف نك ةئاتس يف ةيردنكسالا ازغف
 نيقيرفلا نيب محتلاف. ماشلا لها تي ةيواعم هعمو حرس .ىبا ||

 احيرج نيطنطسف مزهنا ىتح رحيلا يف برحلا ىجر“ٌبرادو لاتقلا ||
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 اهيف بكارملا ةرثكل يراوصلا ةؤرغ ةوزغلا هذه تنعم دقو ظ ظ
 نب ةيواعف هنع هللا يضر ناطخلا نب رمح :ىلو امل ناكو ا:

 نان باطلا نبرمع نذ اتسا ندزالاو قشم» لع نايفس ىلا

 صاعلا نب ورم ىلا رم بتكف صربف نأش 4 نيبو رحيل وزغي
 ريك قلخ وه لوقي ورمع هيلا بتكف هبكازو حبلا ىل فص نا
 ٍثولعلا قلف دكر نا ءاملاو ءامنلا الا سبل ريغص قلخ هبكزي
 ةرث ح كشلاو: ةلق نيقيلا هيف دادزي لوقعلا غازا كرت ناو

 رمع ٍبتكف ٠ قرب اجن ناو قرف لام نا دوع لع دود هكار

 هيلع لما القحاب ٍلسو هيلع هللا لص ادم ثعب يذلاو ةيواعمولا
 ضرعتل نا كايافمورلا توح امم "يلا نحا دحاو مسلو ابا السم

 م نا دب هيلع ةيواعم لسا ةفالخلا ناؤع ىلو ايلف ٠ كللذ ف يل

 نذاف ةيواعأ. هلك ماشنا عتجاو نيطسلفو نيرسنقو صمم هيلا

 ةباصصلا نمةعامج راتخاف مهعوطو سانلا رايتخا ىلع رحبلا وزغب هل

 ما هتحوز هعمو تماصلا نب ةدابعو ءادردلاوبا مهنم هبف وزغلا

 ىلا اوراسف سبق نب هللا دبع مهيلع رماو احلم تشب مارح

 ةدممثورصاخو اهيلع اوعتجاو رصم نمحرس ىلا نبا هأجو ضصربق
 انوع اونوكي ناو ةئس لكرانيد فال ةعبس لع اهلها مهحلاص رث
 مهلع نيملسملل وزغلا قيرط نوكي تاو مودع ىلع نيملسملا

١ 

 أ
1 
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 ربقاملو:تتاف اهيوكر دعب اهتيادا نع تعقو رجبلا نم تجرخ ظ
 ليسو هيلع هللا ىلص يلا ناكو . هب كربتي توربي يف ةنابج يف ظ

 دبع ماقلو ٠ ةنجلا لها نم شيج عم رحبلا وزغت اهنأب اهربخا دق ظ
 نيكني ل ةوزغ نيسخوخن هيخاازغفاوزغير حبلا يف سيق نب هللا ||
 مورلا ضرا نم ىنرملا لحاتسب مايالا ضعب يف لزن نا ىلا اهبف ظ
 ننس ىلع ففوع نب نايفس اخ نوحالملا اجنو هولتقف هيلع اوراتف ||
 دانا ىتتح مهلتاقف ىفرملا ىلا |

 ظ 2 لصق
 ١ لس عقو هلا نافع نب نامع ةفيلخلا غلب نيثالث ةنس ينو

 | انال مصااقتت ارق لوقب ضعبلا ناكم نارقلا يف فالتخا قارعلا
 | كلذ ركناف صا انت: ارق قولو قي ماشلا لها ناكو ىسوم يبل ىلع ان أرق
 ناْنِح ناك و. ناارقلا يف فالئخا عوقو نم رذجو همظعتساو نائم

 نب ةفيذح ءاجونيعباتلاو ةباعصل !نم رضح نمهقفاوف ةظفحلا نم
 تاع عمشل ةمالا كردا نايرعلا ريذنلا انا لاقون نامع ىلا ناهلا

 نافع نب نامعنينمأوملا ريما لير او فينس هر ام اقلوف ةياوعصلا

 ةفالخ يف تنتك يتلا حاصلا انيلا ىتعبا نارمعت نب ةصفخ ىلا

 قيدصلا ركب يبا دنع الوا تناك و ٠ ةنع هللا ضر قيدصلا ركب



 ءوه

 نب ديز ىماو نامع اهذخاف ٠ ةصفح دنع تراضفرمع دنع مث

 ثرراحلا نب نمحرلا دبعو ص اعلا .نب ديعسو رييزلا نب هللادبعوت باث
 ةلك يف متفلتخا نا. مل لاقو فحاصم يف اهوذساب نا مايشه نبا

 ةعبرا اوخسلو اولعفف مسرلا يف ينعي شيرق ناسلب |هوبتك اف

 هننع هللا يضر نافع نب .ناهع نينموملا ريما ثعبف فحاصم أ

 هيلاعنودقعي ةدمعو عجرم نوكيبضعم قاف الا نم قفا لكىلا

 ادبا ةلك يف فالخ دبجلا هللو كلذ دعب مقيراف

 2, ديبقت رو-

 كامملايوقو ةيمالسالا ةمالل.تاحوتفلاتلماكت امل هنا عا

 معالاب برعلا تطلتخاو ةيضرالا ةركلا هجو 1 راضمالا يف

 ظ 5 ةبحصصن نوصنخلا ناك .عابطلاو تاغللا ةمّلتخلا ماوقالاو

 ءالجا نم هتسايسو هتريسو هيدهبنوددقل اوهلسو هيلع هلا ىلص هللا

 .نينكمم ةزونملا ةنيدملا لهاو ىشيرق نم راصنالاو نيرجاوملا
 ( هقح قح يذ لك. نوطعي هتريسو رلسو هيلع هللا ىلص هيددهب

 برعلا رئاس اماو؛نيلوالا نيقباسلا لضفو مهضعب لضفب نيفرتعم

 م ينبو ةعاضقو ةنلكو دزالاو ةعببرو لئاو نبركب يب نم

 مدق مل نس مهنا ديب ةبعص ل تناك ناوءالؤبف مثريغو ةرازفو

 نم نيلوالا نيقباسلا ةباشب اونوكيل ماتلا يدحلاو ةصاخلا ةبحصلا
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 | 'مدق تاحوتفلا يف لئابقلا ءالارمل نا مهن ءراصنالاو نيرجابل
 لضفب نونعذي و نورقي مهثالضفذاو « مه كلذ نوريو اهظع
 ترثكو ةلودلا تبوقو ةدملاتلاطامل نكل ةباحصلا نم نيقباسلا
 ضعب اوسنف ةيرشبلا ةعيبطلات باغ ىنغلاوةورْثلاتلصحو متانغلا

 ارم هاك قو ع ةيرشلا ةميزظلا قئاسب تاكو ىلا

 راصنالاو نيرجاهلل مهيلع ةسابرلا اودجوو « مهعابط ضعب يف
 ةيبصعلا ىلا تعزنو كلذ رم ..بسوفن تفنا ةيماونب امساال

 هنع هلا يضر نافع نب نامع ةفالخ مايا كلذ قفاوو « ةيرعلا

 نوذخأي اوناكو 6-5 نائع ةالو يف نعطلا اوربظا كلذلف
 نيب تالاقملا كلت تشفو ١ امنومظعيو تاظحللاب ءارمالاتاتلش

 ناهع 0 ءارما نم ملظلاو روجلاب نوداني اوراصف يلاهالا

 رابك ىلا تايكشتلاو تالاقملا هذهت بهتناو يحاونلاو تاهجلا يف

 لزع هنم اوبلطو ناهع مم اولكتو كلذل اوباتراف ةيندملاب ةباحصلا
 هنت أن نمراصمالا ىلا نافع ثعبف ةنتفلل انيكست ءارمالا ضعب
 نب ةماساو ةفوكلا ىلا ةملسم نب دم مهنم رابخالا حيحصب
 لارا نب راعو ماشلا ىلا رم نب. هللا دعو ةرضبلا ىلا دي
 عش انركنا ذك اولاقف اقف اوعحرو اويهذف رصم



 8: لصف >>
 ةئتفلا ءاساور مم موق هلاّجسا دقف رسأت نب راع اماو

 يفام نونطبن اوناكف قحلا راهظا مثدارم نا هل اورهظاو رارشالا

 نكل لدعلاو قحلا راهظا نوديري مهنا سانلل نوهوميو مهيولق
 مهسئر ناكو ٠ مهتيغب ىلع اول صحي ةنتفلا رابظا كلذب مثدارم

 نم ناك ءادوسلا نباب فرعي ًابس نب هللا دبع ىمالا كلذ يف

 يف قاقشنالاو نئفلا عاقبال مالسالا ربظاو قفان قارعلا دوهي
 / اهنم هوجرخاو هودرط ةرصبلا لها هفرع الف ةيمالسالا ةمالا

 يهرللا كمتفرم ايم درطف ماشلا ىلا مث ةفوكلا ىلا يهذف

 ناثع ىلع نعطلا رثكي ناكو كانه هتعامج ترثكف اهنطوتساو
 ةلك زافشنا هدارمو تيبلا لهالرسلا يفوعديو ةيما ينبو

 ادم نا لوقي ناكو ٠ ةعيشلاو يشنلا روهظ لوا اذهو ٠ مالسالا

 - مالسلا هيلع جييسملا عجري مك عجرب سو هيلع هللا ىلص

 هللا 5 هيلا ويمر يصو للاط يبا ن ؛ يلع نا ةماعلل لوقي

 اذه نكي ملو ٠ قحريغب ةفالخلا اوذخا ١ هافلخلا ناو لسو هيلع

 رثكيو كلذب مايقلا لع سانلا ضرحت ناكو ٠ هنوفرعي هلبق لوقلا

 اوناكو هلاهجو سانلا ءا فس هيلا لامتساف ءارمالا ىلع نعطلا

 ىلا 2 نعرساي اي نبراعرخأتف ٠ ًاضعب مهضع .نوبتاك
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 ش ناملا نب ةفيذح نع حيحصلا ثيدحلا 2 درو» ٠ ةرونملا ةنيدملا

 سولع ف اع :ناق سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رس نحاص

 يف كلسو هسيلع هلا لض يّلا لوف ظفحي مكنا لاق ذا مع دنع

 ةالصلااهزفاكت هراجو هدلوو هلامو هلها يف لجزلا ةنتفلاق ةئتفلا

 || اذه نع سيل لاقركنملا نع يغنلاو فوزعملابرمالاو ةقدصلاو

 [| ىمأب اهتم كيلع سيل لاق حبلا جوك جت ينل نكلو كلأسا

 «بابلارسكيا رمع لاق الغم اباب اهنيبو كلنيب نا نينمؤملا ريما اب
 اناق لجأ تلق ادبا قلغنال ذا رمسناق رسكي لبال لاق مستفي ما

 ”ةلثل ذغ نود نا ملعا 6م 5 لاق 0 تانلا معي رمع تاك ةفيذجل

 ها ف نا 0 طيلاغالا 0- أغيدح هنثدح يفا نس

. 00 

 2. لصف

 ءانيَور: بتكو ةنيدملا يف لاقلاو ليقلاو نمطلارثكر ث
 نم جرش ةئيدملا يلا مهنومدقئسي راصمالا يف مهتعامج ىلا ةئتفلا

 اقيازكش علا دو كلذكةفوكلا مونت نيف رخل يدم لها

 ناغعب ءوسلا لع أنطاب نيعمج جمحلا نيربظم ةنيدملا ىلا اولخدو

 نب ورمعو ةدعش نب ةريغملا ناّدع منههلا لسزاف هنع هللا يضر ظ
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 هيلع هللا لص هلوسر ةنسو هللا باتكو قحلا ىلا وي ظ

 هللا دبع لزعي ناب ن اع لع نويرصملا حرتفاو در 3 |مودرف ماس

 منهباجاف قيدصلا ركب ىلا نب دمع دل ال

 نب دمحم ناكع ىلوف مهعم ملكتي ايلع مل لسراف كلذ ىلا ناهع

 لضو الف ٠ مهتالحم نيدصاف اوقرغتو اوفرصناو قيدضلا ركب يب
 هوكسف نائع ةفان لع انكار الجر اودجو لبا. ىلا نوي رصملا

 هيلع ًاعنطصم ناع متاخب امولخم اباتك هعم اودجوف هوشتفو
 مدق اذا مرسلا نب هللا دبع ىلا نافع نب ناثع نم ): هلووم
 مهلجراو مهيديا عطقاف نالفو نالفو ركن ىلا نب دمحم كيلد

 هعضوو ركب يبا نب دمحم باتكلاذخاف لغلا عوذج لع مهعفراو

 ىتح ركب ىلا نب دم .مهعمو نويرصللا مجرو هوهتحو نسل دي
 اوربخا رث ةئيدملا ىلا ةرضبلاو ةفوكلا |( لها مجرو ةنيدملا اولذعد ١

 كلذبن امنع اوربخافباتكلاب ةباصصلا رابكو ريبزلاو ةحلطوايلع
 مهنا الا ةنيدملا لها رعش اش هب رما الو هلعف ام هنا ناغع فلخ

 غ4 رمالم ننك لح كاما, لود انو | نع تنسب اوظايجا ءاوم#

 نم اناطك كلبا ١ دق اولا ة ركباهذ دعب در اماةعت هلل يضر ِس

 لها قلاب جلع ملك« ةنفللاو ةفوكلا له ًاللاقف اناتقب ديرب

 موا معأ 0 انيلع مةعجر ىتح لأ ع ىلع كلكور صم
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 ناوزيم مهلسي وا ءاملا هوهنم ىتح اموي نيعبرا راصحلا يقيد" لباب

 نم ةعامجو نيسحلاو نسحلا لسراو ءام هل لسراو جلع بضغف

 تحاهو هيلع : موجملا فوخ نامع تيب نوسري ةرارعصلا دالوا

 ريبزلاو :2يسملاو نسملا مهعنف نامع باب نومتغي نوفرحنلا
 مزح نب ورم راد نمراندلا اومهتتاو اورو“ مث مثريغو ةحلطو

 مم ملكتو ركب يلا نب دم لخدو ٠ بابا ىلع نيذلا رعشي ملف

 ويانكلوبا كأ اورول ناينعنهل لاقف ,ناوزع هلسما نا هرواحو نامنع
 ةنتفلا ءابغس هيلع لخد مث جرخو ىبحتنساف كلذ يضر امركب

 عباصاتمطقف هتجوز ةلئان هب 0 اف فيسلاب مثدحا هبرضف
 هيلتاق ضع | اناا يوت ردع ل ىدرورابت ءاعس

 ىيجنلا ريثب نب ةنانك هلتق ىلوت يذلا نا لاقيو تيا اوبهتناو

 ىذ نم تلخ ةرشع ناذل ةعمنلا موي كلذو ٠ قمحا نب ورمو
 ءاج مث ٠ مايا ةثالث هتيب يف قبو ٠ نيثالثو سمخ ةنس ةجحلا

 هنفدو هزيهجتلا تااف ىلع ىلا م 0

 ناك نانابزخب كرك خخ ذ> هي ءاشعلاو برغملا نيب نفدف

 هتفالخ تناكو دفرفلل قب هلخداوهنع هللا يضر نان هارتشا

 ينا هلق لبق هنع هللا يضر ناينع لاق ًاموندالا :ةنس ندع يثا

 1س صحم سس م لنمو س مصاب دلل م ماو سم ويوم دمع سس

 5 باو مادا مخ ءو هلع ىلا - هللا دلما تف



 هأ

 لول ةثداحلا هذهو - ةلباقلا اندنع زطفت كنف ربصا:ىلاولاقف رمعو ||

 أ
 ا

 أ

ْ 

 مدقل اكرحبلا جوك جنومت يتلا نتفلا
 0 نيبدبملا ةمالاؤ نيدشازلا ءافلخما نم 9 3-5

 درو يس رشبةلا سب 1و كم دم كاش ا

 ميسا: زم لالا «هعي يفزع ردد هبلع هللاىلض ىبنلا رم يف |[ ْ

 0 نف افوخ دف ةمالسا ىنحأو رعد وهو ةضقدخ

 ثناكو بارت ابا لسو هيلع هللا ىلص يبن هانكو ةرديح بقلي

 يدويل مايا ةثالث هلجاو هيشارف لعيبي نا ايلع رما ةئيدملاولا ||
 اهياعصا ىلا ىلسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دنع تناك ىتلا تانامالا

 ايشام ةرونملا ةنيدملا ىلا ةكم نم رجاهف ةئيدملا ىلا هب قحلي مت
 كوبت ةوزغالا علسو هيلع هلا يسوم

 ةمطاف هتنب هجوزو هل ارهص ملسؤ هيلع هللا ىلص يبنلا هافطص

 ري نذل اني هنن 4: .ذهقإو قلانلا . ل نيس
 لتقو نصا باي ماتقاو اهحنضف ربيج موي ءاوللا هاظعاو ةبادضا

 دلما يالا يصر تل فراك ٠ ربيخ بخاص ابحرم



 ةه؟

 سيداوكلا ميدل هلب ر هجولا نسح اييظع نينيعلا جدا نوللا

 الاول ىلا ملصا ةيلا ضي رع رعشلا ينك" انطب

 :ء دج ل ايندلا كي مثدهزاو 000 ةبامصلا ميجا

 هنع هلا يضر طق منصل

 رييزلاو ةحلط عمتجا هنع هللا يضر نافع نب نانع لدق ال

 نوك ١ لاقو ىلاف هوعيابيل ايلع اوتاو راصنالاو نيرجاهلا رثكاو

 ]0 رتل هدام لكامل اًريخ مكل اًريذو
 اوجرفل كريغ رانخم الو كنم قحا ادحا ملعن ال اولاقو هلع

 يقل ةحلط هعياب نم لوا ناكو معيب دجحلا ى

 اذه لأق ةعبابللرجسملا ىلا جرخ ال هنع هلا | يضر ناكو سانلا

 اناو سما انقرتفا دقو متدرا نم الا قح هيف دحال سيل م رعا

 " انقرتفا ام ىلع محن اولاقف مكيلع نوكأ نا الا متيباف نك

 سانلا بطخ ةعيابملا دعب مث ٠ دهشا مهللا لاق 0

 ىذ نم نيقب سم سينا موي كلذو هتيب لخد مث مهظعوو

 نيثالثو سمح ةنسس ةححلا

 25. لصف

 دحلا ةماقاو نانع ةفيلخلا لتق يف طغللاو لوقلارهظ مث
 ةردق ال هنع هللا يضر لعنينمأرلا ريما لاقف هلتق نم ىلع دوقلاو



 نذر

 ذو رومالارظننو سانلا ًادهت ىتح نوديزت ام ىلع نالا يل
 نب ةريغملا راشاو ٠ ماشلا ىلا ةيما ونبو ناورم برهو ٠ قوفحلا
 صالا رقتسي ىتح ةالولاو لاهلا قبب نا نينمولا ريما ىلع ةبعش

 هيلع راشاف هلاسو دغلا يف ةريغملاءاج مث مهلزعي نرا الا ىباف

 يف كوصن لاقف ةريغلاربخب هريخاو سابع نبا هاج لاعلا لزعن
 ةيواعم رقن لاق كادنع يأزاا اف يع لاق" مويلاكشغو سمالا

 نبالاق فيسلا الا هيام ال ناو هنع هللا ىضر لع لاقف نالا

 اماب بلا يف كيسأر بحاص تسلو عاجش لجو تنا سابع

 لاق ةعدخ برحلا لورق لتز هيلع هللا لضاسا لؤسر تسي

 ربد يف تورظنب مهنكر تال ينتعطا نا هللاو سابع نبا لاق ىلب
 كِبيلع ناصقن ريغ نم اههوجو يف ناك ام نوفرعي الو ومالا
 يف ةيواعم تائينهو كتائينه نم تسل سابع نبا اي ىلع لاقف

 ناف كباب قلغاو عبني كلام قحلاو ينعطا سابع نبا لاقف ءيش

 ءالره عمت ضب نراو كريغ دجن الف برطضتو لوبجتابنرلا

 ارما هللا ينضقيل ٠> "لع ىراف !ًدغ نانع مد سانلا كلمحي موقلا

 اهكتيلو دقف ماشلا ىلا رس سابع نبال”ىلع لاق: «الوعفم ناك
 لبقي ملف هلصضصن لوقي ةريخما ناكو ٠ ةيواعم ينلتقي نذا لاق
 ننزل ماو 0 ب نلوم دنج عمج ةيواعم نا مث



 و

 نل هللاوف ةنيدملا نم جرخت ال نونمؤملا ريما اي:لاقف مالس نب هلل

 نانلا رديف ءادبا نولسملا اطلس ايلا دوعبال اهنم تجرخ
 هيلع هللا | ىبص دمج بابعصا نم لجرلا معنف 7 هوعد قاف هيلا ظ

 ث هلذعو هبمالو 0-0-0 هني ا هّقحلو ٠ ميسو

 م ا -
 ةئيدملا نم تجرخ دقتناك ةشئاع ناف لها ةعقوربخ اماو

 عوجرلا تداراو ابكسن تضقف هتيب يف روصح ناثعو : ةكم يلا
 يلي 3 58 اذا لس ال دق ةثايع نا اهنايف ةثدلا 0

 .رمالا ١ له ا 1 أعم وخلا نقم ْ

 زانيد ةئاو هارتش | ناكركسم هجم ًالج بتم نب ىلع هكداو ١

 رييزلاو ةجلطو ناورم مهيفبفالا ةثالث وحن ةكم نم اووجوتو

 ظ نم كلاب يفا مهللا لاقف هنع هللا يضر بلاط يبا نب ىلع

 ظ مقدو زيهمتلاب رماو ماشلاىلا, ةنيدملا نمجورخلا ىلعمزعو ناهنع مد |
 رب ماق ةنيدملا ىلع بنلؤتساو ةيرفنحلا نبا دمح هدلو ىلا ءاوللا

 دبع هيقلف © 7» ةنس كلذو سايهلا نب ميسق ةكم ىلعو سابجلا

 | 'لجت اوررم ىتح ب تاع مدي نوبلاطي ناهنع ادلوت ديولاو قاباو |
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 ءاه اولاق لحلا اذه مساام ةشئاع تّاسف بالك مهيلع تميت

 لوسر تطعم :تلاقو اهريعب تخاناو ينودر ولاه. رقولا

 "نكتيا ىزعش تيل. هاؤاسن : هدنغو :لوقي لو هيلع هللا لص هلل

 ءاميلا لبق نا ىلا ةليلو امو مهب تماقاو + ب اوللناهب نالكا يع

 عاقمقلا ءاجل ةرصبلا وحن اولحتراف ركسعلاب يل كرد دق ها ظ

 حالصالا ديرا تلاق كصختما ام هاها ىا لاقف ةشئاعب ادنف

 نما نم الا مثاوجخ نمنريثك يف .زيخ الذ تأرقو نبانلا كيب
 ةحاط يلا بهذ مث «سانلا نيب حالصاوا فورعم وا ةقدصب
 تلاقف اهمدقا ا١ _:ريئمؤملا مآ .تلاس امل لاقو ريبزلاو

 0 جب هس وصح تب
 ن+ ةئاتس مهنم متلتف دقف لاق ن ارقلل كرت مهكر ”ناف نان

 ضوقرح متبلطو موازتعاو فالا ةشم مل بضغف ةرصبلا لها
 تعمتجا مهلك ءالؤه متلتاف 08 انيس ةنس ةعنأ يهز نبا

 اف ةشئاع تااسق ؟ حالضالا نب أف كيرخ ىلع ةعيبرو رضم

 تكل نكس ناف نيكستلا هئراود شالا اذه لاق تنا لوقت

 انوضرعت الو ريخ جيافم اونوكو اهوقزرت ةيفاعلا اورث اذ رومالا

 يووم كداب تربت اليل
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 ١ هيدا لو رث“+.ملصلا قع موقلا كرشلو: هبغاف يل ريخاو |
 رضشل فارصنالا اوداراو دغلا نم ليحرلاب مثلعاو نينمؤملا ||

 ظ لع ىلع اوراشاو سيقلا دبعو لئاو نب ركب ونب برعلا نم لئابق
 رذتعاف ةزجانملاب هيلع اوراشاو ريبزلا ىلع ةعامج متجاو ةزحانملاب

 لاقفريبزلاو ”يلع عتجا مث. عاقعقلا نيبو هنيب عقو امب امهنملك
 ةدتفلا باعصا نم ينعي يقنع لع فيسلاو رعن لاق ينتعباب اما ”يلعدل

 (نانعلتق تقو ةنيدملا يف نيدوجولا ٠ ركذنا ريبزلل لع لاق مث
 ماظ هل تناو هنلتاقثل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لاق موي

 كالتاقا ال هللاوو ترسام ىريسم لبق تركضاواو معن مهللا لاف
 عجرو مكاتب ال نا دبع دق رييزلا نا هباعصال "لع لاقف ادبا

 اناواالا تلقع ذنم نطوم يف تنك ام لاقو ةشئاع ىلا رييزلا
 لاق عنصت ترا ديرت اش تلاق اذه ىنطوم ريغ ىرما فرعا

 اهلا نيثالث وحن برعلا لئابق نم ةشئاع عم ناكو :بهذاو مهعدا

 نيذلاتاف نولس# مهلك افلا نير شع ون هنعهّللا يضر لع عمو

 برملا باشنا لع اوقفتاف نورواشتي نيقيرفلا نم ةنتفلا نوبح

 ترحلا اورشاب و دحا مهب رعشي الو سلغلا يف اًواخ سانلا نيب
 "يلع معم عقو ىذلا اذهام 0ك واع رادربإ وااو سلال ات
 اوعجرب ملف اوفك نا سانلا يف ىدانو بكرو اذه ام لاقف ةجيضلا



 ها/

 يف مهسب ةفلط بصاو لما باحصا مزهنا ىتح لاتقلا محتلاو ظ
 نيثالثو تس ةنس هنعهللا يضر يفوت نا ىلا ةرصبلا لخدوهلجر

 هللاديبع نب ةحلط دمع وبا وهو ٠ هرمع نم .ةئس نيتسو تنس نع

 ةحلص بعل ةرم نب ميت نب دعدس نب بسك نب ورمع نب نامثع نبا
 _:ممو ةنجلاب نيرشبملا ةرشعلا نم وهو ضايذلاو داوجلاو ريخلا

 ةيودعلا نب دليوخ نب لفون اهذخاف ركب وباو وه مسا«نيقباسبا
 ءاج الف ةالصلا نع اهعنعل لبح يف اهدشف ايوق !ديدش ناكو

 نايعستل اناك اذإف نايلصي اتلطناف لبحلا لحنا امهتالض تقو

 هللا للص هللا لوسر 8 اهلكد هاّشملا دمشو رجاه ٠ نينيوقلا
 دق ناك ملسو هيلع هللا ىلح يبنلا نال اردب دهشي لو مو ملسو هيلع

 الف رابخالا ناسسحتإ ماشلا قب دارط ىلا د مز نب ديعس عم هلسرأ

 موي يل اوكرمعسوك حا با ليو هيلع هللا لص يلا هل لاق عجر

 وخ ناك بل لديو هيلعافا ومش وعقل: ايظع البدحأ
 هيجل لسرل لاؤسملنخو دقو د تاش ىتح هديب لبنلا هنع

 هلا لوس ىو ةباصعصلا يف ةرفصلا دعصيل هب ىلع لس
 بويا يباني نو هنيبو ؛ ةكمب ريبزلا نيبو هنيب ملسو هيلع هللا لص

 «رانيد فلا موي لك ةتلغ تناك ةراصلا ءاينغا نم ناك ةنيدملاب

 لوقيو ههجو نع بارتلا م لعج هنع هللا يصر لع هار املف



 هل ىلا يلا مغ تحتالدنم كارا تم ا دمع ابا لع زيزع

 لوي مانملا يف لجر هار لبق يلع مرتو قرجبو قر ركشأ
 سابع نب اربخاف لايلث الث كلذ ىارع ءاللا يناذا دقة ينواوح هل

 و هاما زن نمرضخا دق. ضرالا ىلب قذلا:هقش اذاف هورفش

 بهذ مث ٠ اسهيف هونفدو ةرصبلاب اراد هل اورتشاف همسج ريغتي
 اوفا ةنع هللا يضر يلع هركذ ترا دعب عابشلا يداو ىلا ريبزلا
 ماقاذا ىتح هللاسي وهسناويناكف زومرجلانباهعبتو فدخالا كح

 كفنحالا ىلا همتا>و هع هسرفب عجدو هلثقف هب ردغ ىلصي

 زومرجلا نب ورمع ءاجو تأساما تنسحأاييرداامهللاو لاقف

 يءلاقف ريب زلا لتاقل نذ اتسا بجاملل لاقوهنعدللا يضر يلع ىلا

 دلبوخ نب ماوعلا نب ريبزلا هللا دبعوبا وهو :هل نذاي ملو رانلاب هرشإ
 ٍبلطملا دبع تنب ةيفص هما ىصق نب ىزعلا دبع نب دسا نبا

 ةدح ةخدخ ين .خيبا وهو ملسو هبلع هللا لص هللا لوسر ةمع

 ةننس رشع ةسمخ نبا وهو ريس نفزب ركبيلا دعب راسا (نفارشالا

 لواو نيترجهلا رجاه مشو هيلع هللا | قت هلا لوصو راو وو

 ضو ابك دهاشملاو دحأو اردن ديش هللا ليبس يف افيس لس نم

 قودوي كولم ىفلا هل ناك ٠ ءايضالا ءايتغالا نم ناك رصم

 ةبس نوتسوارعشم هرععو ةن>ولضتي ناكف مهجارخ هيلا
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 4: لو ل ظ
 تسبشنو. للاب تفاط ليحل ةوارو ةتصيلا:ةؤملاهشفلب موا :.أ أ(
 :ناكتو هقرعبلاةشئاج تراقعو ةلاملاب جدولا اومرو بوملا َ

 ظ هنعدللا يضر لع لاقف ءاعدلاب نم ايلا ميسو ناذع ةلتق ىلع ايلا

 ناهنع ةلتق نعلا مهللا لايقف.ناينع ةلتق اع نوعدي اولاق اذه ام

 ٍّس ىدانف ماهسلا نم نوطقاستي مثو امم ومحي جدوملاب اوطاحاو

 : ديدش توص هل لمثجا طقسف لجرهب رضف اوقرفتي لمجا اورقعا

 ضرالا ىلع هوعضوو جدوه لا اولمجو امبرعم نمب رفزو عاقعقلا ءاجنو

 ظ جدوملا لامحب هنع هللا يضر ىلع ماو ماهسسلا نم ذفنفلاك وهو
 رظنيو ةبق اهيلع بيرضي .نا ركب ىلا نب. دمج رماو ىلتفلا نيب نم

 تغيكل اقف اهنعو .هيغ هللا ىضر ىلع اهاتاو ٠ تاحارج اهب. لف
 | ديو اجل اانسعلإوةجرلاق يعل هل نغا لاق هن تللاقاة للأب ىلا
 ١ .مددو كلاقف اهيلع اوس ورمع نب عاقمقلا مهيفو هيلا نب انلا

 لضم هنع هللا يضر يلع لاقو ةنسس نيرشعن مويلا لبق تم يلا

 ةيغص تيب ىلا ةرصبلا دم اهوخا ايلخدا ليللا لخدالو ٠ اهوق

 ٠ تناولطلا ةىلط ما رادلا دبع ينب نم ةحبلط يلا نب ثراحلا كنب

 :٠ قيتقفالا ا نتنىلتقلا لع ىلع لص مث

 نض ردع هاعوفلا غلا نسب نه ظلي زو اولها مميليف غرشبلا لح جرلأ

 أَ

 ظ
 ظ

 ب
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 ]| اهزهج رك - ايزم . ميتتواو مر ضملاف ةةاسالاو لوقلاب ةشئامل
 اميخا مم اهثعبو هيلا تجاتحا اه ةنيدملا ىلا هنع هللا يضر ىلع

 موي ءاجو“ |هتقفارمل ةرصبلا < رم نيعبزا اهعم لسراو دمع
 ابعيشو الانما اهعم ىشمو اطت تعتساو هلت بتعتساواهعدوف اهلاحترا

 تضقف كرت ىلا تفلح قفا دي قوع زكي مول ةفاسم هولب

 ةنيدملا ىلا تعجر مث جحلا

 4, لصف

 ءنطاش نبع ةقرلا نم بيرق عضوم وهو» نيفص ةعقوربخ اماو

 نب ورمع جرخ ةسنيدملاب نائع ةرصاحم تناك امل هناف « تارفلا
 ربنأ-| هغلب أملف دمحو هللا دبع هانباهعمو نيطسلف ىلا اهنمضاعلا

 ةعببهغابو قشمد دصقو ءاسنلا يبت 5 يكبب لحترا نامع لتقب
 ريس هغلب مث سائلا هلعفب ام ر ظن ماقأو هي هيلع ىمالا دتشاف يلع

 يضر ايلع عيابب ملماشلاب دا معسو رييزلاو ةحلطو ةشئاع
 يفوت لا دبع هل لاقف ةبواعم ىلا ريما يف هينباراشتساف هنع هلا

 كنع نوضار مثو هدعب ناؤيشلاو ملسو هيلع هللا ص هلل لوسر

 لافقو ؛سانلا مقتجت ىتح كتيب يف سلجتو كدي فكت ناىراف
 سيو رمالا اذه جك بولا باننا نم تان ثنا دمع هل
 ايو ىنيد يف يلريخ وه اهيتترما هللا دنع اي لاقف ء« تيص هيفكل



 يقرخ ا يف يلريشو يايند يف يل ريخوه اهب ىترما دمع ||
 مججا ةفركلا ىلا لمإجا ةعقو نم هنع هللا يضر ص عجر املف

 ةعيرش كلس ةيواعم ركسع ناك دقو :هركسعب ماشلا ىلاهجوتلا ىلع
 ناحوصنب ةعصعص ثعبف شطعلا ىلع ىلا سانلا كشف تارفلا ||

 رذعن ىتح مكنع فكلا ىلع نومزاع نحنو انرس اناب ةيواعم ىلا

 تحنو كوعدن ىتح فنكلا اني أرو لانقلاب مدنج انقباسف ركل
 كياكصا ىلا ثعباف نيمنم ريغ سانلاو املا متعنم دقو كيلع

 ءاملا يات ورمعراشاف ٠ مكنييو اننيب رظنن ىتح ءاملا نع نولخي
 ةعصعص مهعم متاشتف ءاملا عنجب ةبقعنب ديلولاو حرس يبا نبا رامشاو
 رتشالا هيلعءاجو مهلتاقف ءاملا ىلا سنق نب ثععشالا ءاجو عجرو |

 هنع هللا يضر ”للع ماهنف هنم مهعنم اوداراو املا اوكلفل هتعامجب |[

 ىلا هوعدب ةيواعم ىلا ىلع ثعب مث ٠ نيموي اوماقاو كلذ نع
 اولذدف .:ريثالثو تس ةنس :ةحمجلا ىذ لوا كلذو ةعاطلا

 هيلع ىثثاو هللا دمح نا دعب ورمعنب ريشب هعم ملككو ةيواعم ىلع
 كفسيالو ةعاجلا نيب قرفيالذا هللا هدشانوةنسحلا ةظعوملاب هرما

 كاثم سيل ريشب لاقف كلذب كبحاص تيصوا اله لاقف ةامذلا
 ام ىلا هببجت لاق كبار اف لاق ةبارقلاو ةقباسلاب رمالاب قحاوه
 ادببا هلعفا ال هللاو ال ناع مد كرئنو ةيواعم لاق قحلاب هيلا اعد
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 | هيل يقستن اع مد تبلطافا ةيواعما ؛ يعبر نب تيش لاقف

 أ لع تاأطناكلنا اننلع.دقلو كلتعاط ىلا ماغطلا< اهفسلا ءالؤه

 | كلاس كيتغت بدو هللا قتافن للملا هذه بلطل ناثع ةرصن

 | اوقرصنا لاقوّيضري الاه ةيواعم هناجاف هلها مالا عزانت الوديلم
 ظ كلاهنلجمنا هللاب مسقا تيش لاقففيسلا الا ركنيبو ينيب سياف

 | ىلا اوبهذف هرحلا ءاج رث نوللتقي اوماقاف سبحلاب ىلع ىلا اوعجبرو
 | تاراذنالاو تارباخلات رج ٠ ميلصلا ينعم يضقني ىتح ةعداوملا

 لواظيوهو ةيواعم ىلا :ةنع هللا يضر نينمؤملا ريما نم ظعاوملاو

 نانلا يف نينماوملا ريما ىدان مرخلا غسل | املذ نامع ةلئق يلطيو

 وقم نه اذاذ كولتاقي ىتح مولتاقثال لاقو بئاتككلا نيعو لاتقلاب

 اول 5 58 اوفشكت الو رج ىلع اوزهجت الواريدم اولثقت الف

 ١ كاس لاف يقم ناو.ةًارما اوحيت الو الام اوذخأت الو

 ظ هنعدتلا يضر يلع عم اكو 0000 قوملاو سفنالا

 نإ ربل مك افلا. نورشعو ةئام ةيو واعم عم ..ناكوا اهلا نوعست

 ني رامع جرخو مايا: ةس ىلا ةلبقل ةليبق ةبوانم لاثقلا | اًوادتاف
 غال وه ذاهج ١ نم .ىضوا المع لمعا ال ينا مهللا لاقو رساب ]

 ظ قالعلا مجري كلف هللا نا اوضر يف قيس نم ىدان مث نيقسافلا

 مدب مميز يللا شن ايءاودصقا لاقف ةباصع هأث ف دلو الو
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 نم اند ىتح لطابلا نم مهسوفن يف اع كلذب نوعداخي نائع

 امنا لاقف كل أبت رصمب كنيد تعب ورمع اي لاقو. صاعلا نب ورمج

 لاتقل يهتلاف ٠ هلل هجو ب لظتال كلنا دهشل ا اقناع مد بيلطا ||

 ةباعصلاءالجا نمىبنعلا مثيلا دملا رماعنب رساينب راعلتق ىتح

 ةعنبو قدبحلاو ادجأو اردب .دهش هماو هوباووه نيقبابسلا نمو
 يدب نم نيذألاب اودتقا » لسو هيلع هللا للص لاق ٠ ناوضرلا
 لاقو دبع مانبا دبعب اوكسقو راع يدهب اودتهاو رمعو ركب يبا
 لتق الف « هللا هضغبا اراع ضغبا نمو هللا هاداعارارع يداع نم

 عقاد بخ فيزب هيمو هنع هللا يضر "ىلع لج رامع

 هلتقلرامع ميو) سو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق نولوقي ةديدش
 اوفا ىتح ضفننا الا فص ماشلا لهال قبب لف(ةيغابلا ةئفلا

 هللا ىلا كك احا "له انني سانلا لتي مالع "يلع هادانف ةيواعم ||

 ةيواعم لاق كفصنا ورم لاقف رمالا هل ماقتسا هبحاص لتتق انياف
 بحاص لتقو رتشالا جرخو لائقلا دتنشا مث « تفصنا ام كنبكل

 لاق كالملا _ رم فاخو "لع لها ةدش ورمع ىار املف مهتيار

 بانك اولوقيو سامرلا ىلع بغحاصملا اوعفري سانلا يم ةييواعم
 ىلا بيجن سانلا لاقف اولعفف لاتقلا عفتري هناف مو انييب هللا

 ةيواعم ناف مج ىلع اوضما هللا دابعاي "لع لاقو هللا باتك



 ا

 نيد با_مصاب اوسبل كاحصلاو حرس يبا نباو طيعم يبا نباو

 لافطا رمش اوناكف'ةلاجرو الافظا مهتبحصص هب فرعا انا نارق الو

 ال اولاقف ةميدخنو' ةديكم الا اهوعفر ام هللاو حيو لاجر رشو

  اوتيديل هانلتاق اما لاقف لقت الف هللا باتك ىلا ىعدن نا انعسي

 قالا نيت“ ديزو 'ىنيتلا كلف قبر ْغسم'لاقف هللا بانك

 بانعك ىلا با " 1 جراوخ كلذ دعب اوراص ةباصع يف

 نافع نان ةانلشف ام" كب :انلعفو موقلا "ىلا كتمري انعقد الاو هلل
 راق كل ادب ام وعفاف. ينوضنت ختزاو اواناقث قلعت نأ لآقف
 دق لاق ىباف هيلا _ثعبف لاتقلا نع هفكف رتشالا ىلا ثعاف

 يال ةبؤاعم ىلا سيق نب ثعشالا ثعبوا يل هللا حتمي نا توجر
 ,يف هللا ااه ىلا متناو نحن مجرنل لاق تفحاضملا متعفر ءىش

 || اغيلع ذخانو رخا الجر تعبن نحن وهنوضرت الجر نوثعبتهباتك
 | انيضرأ ثعشالا لاقف هيلع اقفتا ام عبتن هللا باتكير المي نا
 ءارقلاو ثعشالا لاقف صاعلا نب ورم ماشلا لها يغرف انلبقو
 3 ٍط لاتقف يرعشالا ىسوم يباب انيضر جراوخ اوراص نيذلا

 ال ازلاقف ينقراف هنا يلع لاقف هب الا ىضرن ال اولاقف هاضرا ال
 انين فها لاق اول ةياواقما نو كانن وه الوتر الا يضر

 ُا ١

 سس ل ا ل سس سس سس سس سس سس سس م سس سمس سس م سس سس سس سس سس سس سس مسمع سس سس سس سس سس سمس مس سس بمس سمسم سمس سس سس سمسم سس مس س سسمسسسسسسسسسسسس سمسسسسسسسسم سسسمسسسس

 سانلانا هل اولاقف لاتقلا لزتعا دق ناكو سوم يا ىلا اوقعبف ّ



 ةاحو 20 امم كولعح دقواولاق هللا دمك اوحاطصا دق

 نوكبنا يلع نه سيق نب ففنحالا بلطو ركسعلا ىلا ىسوموبا
 ص دينع ايماملا نب ورهع رضحو ٠ كلذ سانلا يناف هعم |

 ريما هيلع ىنغاقن ام اذه : ةلعسللا دعب اوتكحف ةيضقلا ةباتكل ||

 ريطتا يلا فئنحالا لاسقف انزيماب وه سيل ورمع لاقف «نينمأللا
 ةنع هللا ىضر ىلع لاقف اهحما ثعشالا لاقفايلم ثكش اهو ظ

 سو هيلع هللا للص ىبنلا لوقو ةبببدحلا ةصق ركذو ٠ (ربكا هّللا)

 هياع ضاقت ١ اذه بتكف ٠ هيت اهلثم ىلا ىعدتس كلنا ٍلمل
 لها ىلع ٍط هن نايغس يبا نب ةيواغمو تلاط يلا نب لع

 ا اناموعمن موماشلا لها لع ةيواعمو مهعم نموةف |

 هتحتاف نم انني هللا غب بادك ناو هريغ انني عمجال ناو هباثكو هللا

 يف ناكملا دهيو امم تاما ام تيمنو ايحا ام حن ةتمئاذ ىلا

 ضاعلا نب ورمعو سبق نب هللا دبع ىسوم وبا اههو هللا .باتكا
 ات ةعماجطا ةلداعلا"ةنسلاف هللا باتك يف دجوي ملامو
 قيئاوملاو دوهعلا ":ريدنجلا نمو ةيوامو يلع نمناكلا

 ا يذلا قلع راصنا امنهل ةمالاو امهلهاو امهسفنا لعنانم ١

 هقايشمو هللا دهع صاعلا نب ورمعو سنق نب هللا دبع ىلعو هيلع
 ىّبح ةقرفالو برد ف أهاذرون الو مالا هذه نيب 6 نا
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 امهتيضق 97 ناو ناضمر رهش ىلا ءاضقلا الجا مث ٠ ايضقي

 لها نم لاجر دهشو ماشلا لهاو ةفوكلا لها نيب لدع ناكم
 ةىيعصلا يف مبظوطخ اوعضوو ماشلا لها نم لاجرو قارعلا

 اوقفتاو (*1) ةنس رفص نمتلخ ةرشعث الثا باتكلا وخراو
 يف حرذاب وا لدنجلا ةمودب نيكسحلا | عضوه ىلع يفاوي نا ىلع
 اولخد ىتح هموقو هنع هللا يضر يلع عجرو ٠ نب د ةناضمر ريش

 جراوخلا نم دعب اف ت تراص ميا ةفئاطلا ةعم يعيب ١ ةفوكلا

 لنفلا تيصحاو ةعقو نوعسل 0 موب أهيف 1 ماي

 موق نمو املا نيعيراو ةسة ةيواعم موق نه اوناكف نييناجلا نم

 منه هد ةنأ را 5 ةسمخ هنع هلا 3 يس

 انلعلا

 7 يلع نينم موملا ريما نوب لصحو مدقت ام نا مغ

 نم ام ياكصاو نايس ىب !. قلن ةقنواعم نيبو هنع هللا يضر بلاط

 ةيرشلا ةيبصعلا نع * يثانلا لادجلاو ة هدر الاو لاقلاو ليفلا

 ] ظ صقتتي الو مالسالاو لكلا :رع مهجرخي ال ةينيدلا ةيملاو
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 نا ىلع مالشلاو ةالصلا لضفا هيلع مانالا ريخب مهتبعص لضف
 ةيواعم نا نودقتعي ةعاتمجاو ةنساا لها _١رم قحلا لهارشعم

 ل بلاط يبا نب يلد قحلا مامالا ىلع ىفب اًتطخم ناك
 ةيواعم ةيراخم بيصم وهو هنع هللا يضر هل ةفالخلاو ةعيبلا
 ملاعب مل اذاو نيلسملا رب يغبلا لها لاتق ب هباعصاو

 هللا يضر ريبزلاو ةىلطو ةشئاغ ناو نيرفاكلا الو نيدترملا ةلماعم

 ريما ىلع لمجلا ةعقو يف مهحورخم مط ع نع اوعجر دق مهنع

 ره ةبوث مدنلاو نيس أتم مهحورخ لع اومدن دقو نينمأملا

 هللا ليبس نع كالضيف ىوملا عبلت ,- ايزل + ورمل ما

 | هللاو

 8: لصف 2
 ةفوكلا هنع هللا يضر لع لخد امل هناف جراوخلا ةصق اماو

 لاعا زم ةيرق» ا رح ىلا اويهذ لب جراوخلا هعم لخدي ل

 ةيواعمو ىلع ىل 00 رشع ىنثا اوناك و اهم اولزنف «ةفوكلا

 اوكلا نب هلل دلع اولعجو ميكحت لاب اوضر مهنوكل مهلك سانلا ىلعو

 دبع مل لاقف نابع نب ا دع يلع ثعبفع يلع اريمأ ىركشيلا |

 اا بما نيكي نا نم جهت | انهللا

 ربا لاق سايقلاو ىأرلاب اذه نوكيال هل اولاقف ةمالاب فيكف



 1م

 كلذك يرخالاو اولاق كتم لدع اوذ هب كي لاعت هللا لاقسايع
 يضر يلع <اج مّ . نيلبسملا ءامدك نيحؤزلاو ديصلا 7 سلو

 جورخلا اذه اه لاق اوكلا نبا اولاق يعز نم ملل لاقف هنع هللا

 يب ارب نكي هنا نولعتا هلاك دشنالاق نيفص موي كتموكحل اولاق .

 ركحي كي نا نيككحلا ىلع ٍتطرتشا ىف عم كيأرب ناك انو

 ملكح نم « ارب نخنوريخ الف افلاخناوريض الف العف نافذ ارا
 هنا الا ن ارقلا انكح املا لاق لدع ءامدلا يف لاجرلا.ٍيكحتف اولاق |

 لاق مكنيب لجالا مثلج اولاق لاجرلا هب ملكتي امناو قطن ال

 لأ اراتحيرف ةيبالا ا _قارتفا دعبي ةثابجلاب هيف ثَأي ىلاعت هللا لم
5 : 

 22 لصف

 ىلع ثعب نييكسملا عاتجا تقو ناجو لجالا ىضقنا الو
 سابع نب هللا دبعو ىسوم وبأ مهيف لجر ةئاعبرا ةنع هللا يضر

 ورم ةيواعم ثعبو هنع هللا ينضر يلع رضحي لو سانلاب يلصييل |
 لددجلا ةمودب اوعّمجاوةيواعمءاجو لجر ةئاعبرا يف صاعلا نبا

 ةبعش نب ةريغملاو ريبزلانب هللا دبعو رمع نب هللا دبع مهعمدهشو

 || لعجيفا ىسوم يلا نمورمح بلظف ٠ اضوافتو نامكحلا عقجاو
 .نر:رجاوملا عداو هيل وأ نك مل لادقو ىباف ةبواغم ىلا ىمالا



5-5 

 هللا دبع ىلا ىمالا لعجي نا وزمج نم ىسوموبا بلطو نيلوالا

 لاق تنا كسرت ام وزمح لاقف ورمع ىباف تاطخلا نب رمنع نبا

 نيملشملا نيب يروش ىمالا لجن ةيواعمو الع كرتن نا ىرا
 لعالبقا مث يأرلاوه اذهنا ورمع هل ررظاف ناشي نم نوراتخم
 نايسوم يبا ىلا دبع دق ورمعن اكو نورظتني اوهتجا دقو سانلا

 غأ يسوم ابا لاقف 'نسلاو ةبعصلا ن + هلال مالكلا يف همدقتي

 هنحلصب نا هللا وجر اها انين انا لاف قفتادق 50 نا سانلا

 لعجاف كءعدخهنظا كو ةللاقو سأ ايعنبهللادبغهبلاءاخغةمالا

 نظن انا سانلا اهيا لاقو ىسوم وبا دعصف ىباف كلبق مالكلا ه

 ايلع كرت ناوهو ةيلع انقفتا ام محلل حاصا رئ لف ةمالا صانيف ||

 اولوف امهتكرن دق يفاو اوبحا نم مث عا سانلا يلوبو ةيواعمو

 دقو هبحاص كرت دق اذه'نا لاقو ورع اخ ٠ الها هوت أر نم

 نئانلا قحاو نافع نبا يلووبف ةيواعم تنثاو هكرت اك هنيكرت
 | ٍبكرو ثرخلو تردغ كلام هللا كقفوالىسوم وبا هللا هماقم

 | ىلا ماشلا لسخاو ورمع فرصناو ٠ ةايحخ ةلكمت قحلو ىسوموبا ||

 | ىلازبخلاب سابع نب هلل دبع مجرو ةفالخلاب هيلع اولبسق ةيواعم
 | ماو فعضلاب "ىلع سما ذخا كلذ رف هنع هللا يضر "يلع

 ٠ ةوقلاب ةيواعم



 46, لصف, لد
 ةموكمل )قم هلا كيلر, مط مقلا

 نم يدعسلا ريهز نب صوقرحو يئاطلا عتربلا نب ةعرز هانا
 جرخاو كتيضق نع مجراو كتميطخ نبت "يعل لاقف جراوخلا
 || اباتك منيو اني امك دق يلع لاقف مهلتاقت انودع ىلا ان

 سيل ىلع لاقفهنم هب ةبوتل يغني بنذ لاذ وف رح لاقف ثان دهاع و

 كح ال نابدان ةدلسع نااهنرفت يارلا نع زجع هنكلو باذب

 الا ركح ال دجيسملا يناوج نم اودانتف موي يع بخ شالا
 يلع لاقف لطاب اهب ديرا نزح ةلكربكا هللا يع لاقف ٠ هل
 اهيفأ نو كارختت هللا دجاسم عنخ ال انومتبحص ام ثالث ركل نا اما
 .٠ هللا ما مكيف رظننو انوادبت ىتح مكن الو هسا

 مهظعوف يبسارأ ا بهو نب هللا دبع لزنم يف جراوخلا محا مت

 ةعدبلا هذه راكلال يجاونلا ضعب ىلا جورخلا ىلع مهضرحو

 بهونبهللا دبعمهنم اوراتخاو ريهز نب صوقرح مهعبتو مهمتزب
 (*ا/) ةنس لاوش نم تلخ رشعل كلذو هوعبابف

 شوبجلا عمج دق هنع هللا يضر يلع ناكو رنيسملا ىلع اومزعالو
 ها "الوا جراوخلا لاتق نوري سانلا نا هغلب ماشلا لها لاتقل

 مهنال ما ماشلا لها لاتق نا يلع لاقف ماشلا لها لاتق نم ||
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 اوعجرف الوخ هللا دابع نوذفتل و نب رابج اكولم اونوكيل كولا ْ

 نرا هغلب ماشلا لها ىلا ريسملا مد لعؤف ينفد 1 ]

 نيف ذب نيلكزل مهفونف نامل نم ماجن هللا دبع وقل جراوخلا ظ

 هتفالخ لوا فتراهع نعم هول اس مئتاريخ ىنثاف معو ركب يبا نع

 لبق يلع. نع هلا + الاو لوالا يف محم ناك لاقف اهرخ .1و ||

 هوجيذف هئيد ىلع 20 دشاو هلااب زياره لاقف هدعب و يكحتلا

 ولع واجي كعب كلذ نب يلع فسأتف هتجوز نطب اورقبو |[
 مهتلئاغ نم أنو ءالذره عدن 2007 | لاقف هولثقف هغلب اهف ||

 عرش اوقنلا الف جراو اولا ىلا اوراسو نع هلاا يضر يع مهفاوف ظ

 ىلا فرصنا نم لاق مث ٠ مجريذحتو مهظعوب ( هنع هللا يضر ) ||
 منهنم جرخو ةئامسمخ وحن مهنه لزتعاف نم اوهف نئادملاو ةفوكلا

 | وح مينم قبو يلع ىلا نورخ ١ ميم عجدو ةفوكلا ىلا قورخأ

 دحاو ةعاس يف مهلك اوكلبف ةلمح مهيلع لمح ةئامئامثو فلا

 هركذ يذلاوهو مثالتق يف عودخملا لجرلا سهل نا يلع 2

 هللا يضر يلع لاقف ىلثقلا يف هودجوف لسو هيلع هللا نص يبنلا
 همسقف باورلاو حالسلا نم ممركسع يف ام ذخاو : ربكا هللا هنع

 ديبعلاو ةامالاو عاتملا مهيلع درو نومللسملا نيب
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 4 نيبيت رجح

 هنع هللا يضر يردخلا ديعس يبا ثيدح نم يراخلا ىور

 ٠ لاقف امسق موي تاذ مسقي لسوهيلع هللا ىلص هلل لوسر انيب لاق |
 5 : 1 5 ظ

 لافق لدعا هللا لوسز أي ميت ينب نم لجر وهو ةرصيوخلا وذ
 يل نذنا هنع هللا يضر رمح لاقف لدعا ملاذا لدعي نمو.كليو

 ٠ عم هتالص مكدحا رقخي ابا صا هلناال لاف هقنع برضا نا |

 | ممسلا ورك نيدلا نم نوقرم 0 59 مهتالص
 | ىلارظنيو ع يث هيف دجوي الفا ”هلصن ىلارظني ةيزأ نا

 يني دنيرزالعا .هيضتلارظنبو .ىن هي دجري الف 5هناسو |

 مكي .ئىش ا 2 وه

 ههنا ديوب لاف" برت نشا رسارل اللوق لش ١

 | ةيرلا ةديرطلا ةيمرملا ةددرطلا يف ةيححتلا ءانثملا ديدّكتو ءازلا م حتفب ةيمرلا ٠ )١(

 | || اهدحاو ءارلا ركب فاصرلا (*) مبهسلا يف 51 ةديدح لصنلا (؟)

 ظ ظ (4) ريكتا اذا .مهسلا ظعر قوف يولت ىتلإ ةبقعلا ٍمو.كنرختلاب ةفصر |
 ظ ظ لبق مهسلالصن ةيتحتا ةاننملا ديدشتو ةمجملا ربك نونلا حشف يفنلا

 ْ قورح هبش فاقلا مضي ةّذق اهدحاو مهسلا شئت ذذقلا (5) غلا

 ظ ةعطقلا ةدحوما حتفب 8 00 كلذب هنم هولخو نيدلا نم جراوخا |

 هأ- ٠ بهذتو ةيجم جرجرتتو كرت يا ا ردردش هلصا ردردتو (/) محلا نم



 فرب

 عم تنك ىفا دهمشاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم هلعجسل

 ىلع هب يف أف ىللقلا هي سيقلاف مهاتاق نيح هنع هللا يضر ىلع

 ةرصيوخلا وذو ٠ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تمعن ىذلا تعنلا

 ريع وهو ٠ جراولا لصا وهو مدقلملاةرهز نباص وقرح هعما يهمنا

 هيلع هللا لص يبنلل لاقو دجسملا يف. لاب يذلا ىنايلا ةرصيوخلا وذ
 17 يبنلا لاقف انريغ ايلخدا الو ةنجلا كاياو هللا يناخدا ميسو

 بربلااخا اي أاعساو ترظنحا دق كليو سو هيلع

 25, لصف زج
 هللا يضر بلاط يبا. نب. ىلع نينمأملا ريما لتقم ربخ اماو

 مجلم نب نعل دبع مو جياومل نم ةثالث عمتجا هناف هنع
 هعماو ىميمللا هللا دبع نب كربلاو يحبمتتل ريكي نب ورمعو يدارملا

 ةئا انتقل اولاقو ناوربخلاب نيلولقملا نأش يف اوركاذتف جاججلا
 ئلاا_*ىب يلع كيفك نا ملط نبا لاقف : داعلا انجرا ةلاليغلا

 وزم :لاقو نايس: ىلا نب : ةيواعم كيفكا انا كربلا لاقو بلاط

 اوذختاو اودهاعتو اودقاعتف صاغلا نب ورم مكيفك1 نا يكب نبا

 انه با اطيز :قياث مدا رشي منيل اودملو 7و ةموعس# فويس

 ةالص ىلا هنع هللا يضر ىلع جرخ ذقو مجلم نب بوف“ (4.0)

 نيب افوتكم هورضحاو هوكسف هتببج يف فيسلاب هبربضف ميصلا

 اب ب ب بس بباب سل يب ل ل يتسن ص نسا حاسس يس سا يس اسس

 مس سس سس سلا
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 لاق اذه ىلع كالمحام هللا ودع يا لاقف هنع هللا يضر ىلع يدب

 كارا لاق هب كلتقي نزا | هللا ني ايوا 2غ هتزهت

 تنقب ناو هرلتقاف تكله نا هنع هللا يضر م 08غ الوتقم

 نيلسملا ءامد 0 اوضرحت ال ب سلطملا دبع ينباي ا

 نسحلا امد مث ٠ يئس الا القل ال نينمؤلا ريما لق
 ناو ايندلا ايغبت الو هللا ىوقلب اكصوا لاقف اهاصوو 0 ظ

 يتبل امجراو قحل قملا الوقو اكنع ىوز ءىش ىلع ءافتسأت الو امكتغب

 يف اب الامعاو اًرصان مولظللو امصخ ملاظلل اا مالا
 ةيفنحلا نبا دمحل لاقومتال ةمول هللا يف مذخات الو هللا ثان تك

 مط الو كيلع اعقح مظعل كيوخا ريقوتو كلذ لثب كيصوا
 ىلع بتو هناف هللا دبع نب كربلا اماو ٠ هب (هاضوو اًمهنود اما

 هوكسف|تف هبيلا يف مقوف فييسلاب هبرضف ةليللا :كلت يف ةيواعم
 لتقَقيفر نا لاقف اذا لاقف ىناتقل الف كرشبا ىنا ةيواعمل لاقف

 ايلع نا ل لاق هيلع رذقي مل هلعل ةنواعم لاقف ةعاسلا هذه ايلع
 | ةروصقللا ةيواعم ذختا كلذ نم ةيواعمهلتقف هسرحي نم هعم سيل

 ني ورم اسماو ٠ دحيم اذا هسأر ىلع طرششلا مايقو ليللا سرحو
 ةالاصال جرخي ملف ضاعلا نب ورمل ةليللا كلت سلج هناف ريكب

 لئانلاب' لصين ترا هتطرش بحاص ةبتيح يبا نب ةجراخ ماو
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 هوذخاف صاغلا نب ورمع هنظيهإتةفريكب نب ورمع هبرضو جرف
 نضاملا هني ىَرمَغ اهللخ نه :ةرم قاتف ماعلا نب قربك لا
 ٠ ة>راخهلاا داراو ارمت تدرالاقف ةجراخ اولاق#نم تلتقلاقف

 ليف هيلعو
 جزاع وع دن ن1

 رشلا نم تءاش اب الع تدف

 لتقف هلتقب ورم سما مت
 2, . لصو تح ْ

 مركو هنع هللا يضر بلاط يبا نب. يلة نينملا ريماةافو تناك
 ثالث نع نيعبراةنس ناضهر رهش نم ةرشع ىدحال ةهجو هللا
 نينس عبرا ةتفالخ تناكف .هرمع نم ةنلس نيسحو عسل وا نيتسو

 رفعج نب هللا دبعو نيسحلاو نسحلا هلسغ يلتف ٠ رهشا ةعستو
 | ةلبق ىلب اهف لسيق ارح نفدو مالسلا هيلع نسحلا هيلع لصو
 معصلاو فجيلاب لليقو ةرامالا رصق دنع ليقو ةفوكلا دعم

 يضرهدالواو ٠ جراوخلا نم هيلع افوخ فيرشلا هربق اوبيغ مهنا
 موثلكم او بيزو (اريغص تام) نسحب نيسملاو نسحلا هنع هللا

 هللا ىلص يبنلا بسنب كربتيل اهببا نم باطخلا نب رمع اهجنوزت
 هللا لوسر تندد ءارهزلا ةمطاف نم ةسجللا .ءالؤفو سو هيلع
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 ةيقرو معو ىجحيو رغصالا دمحو ركب وباو هللا دبعو نائعو هللا
 نسج ماو ةيفنألا نباب فوزعملا ربححالا دممو طسوالا .دمتو

 ىرغضلا ةلمرو ىرغصلا بنيزو ةثوهمو *يناه ماوىربكلا ةلمرو
 ةلس ماو ماركلا ماوةجمدخو ةماماو ةمافو ىرغصلا موثلكماو

 بَتعي ملرشع ةعبرا روك ذلا هدالواةلمفل ةسيفنوةنامجو رفعج مأو
 رمجو سانعلاو ةيفنحلا نبادممو نيسحلاو نسحلا ةسمح الا مهنم

 هبا ثاريم فصن زاخو عيش تاىمو:ةنس نيناكو أسمح شاع

 5 لصو. رت

 دمع ابادذلو اوعياتف هباعصا مهتجا هنعدللا يضر ٍط يفوت نا دعب

 لصدللا لوسر طبس بلطملا دبع نب بلاط يبا نَّلع نب نسملا

 ف اًفبعتم ايزرس اكسان اك ذ القاع ناك هتناحيرو سو هيلعهللا

 نب سيق هعباب نم لوا ٠ هيدي نيب داقتت.هبئاجنو ايشام تارم
 نيدحللا لاتقو هلوسر ةنسو هللا باتك لع كدي طسبالاقق دعس

 هعياب مث ناتباث امهناف هلوسر ةنسو هلل باتك ىلع نسحلا لاف

 ةملاسمو براح نم ةبراحو:ةعاطلاو مهبنلا ملغ طرتشاف نانلا

 لاتقل ديري امو ىحاصب 3 اذه امضعبل مهضعب لاقفملاسنم

 ةفوكلا ةهجل ماشلا لها يف فجز نسا اوعياب مهن ةنواعم لب ا

 دعو رفعجو سابعلا مثواهريغنم دالوأ هلو ماسو هيلعدللا ىلص



 لزن الف نابع نب هللا دبع هعمو هئاقلل شيلا يف نسحلا رامبو
 لص .لتق دعس نب سبق نا هزكسع يف عاش نئادملا يف نسحلا

 اوعزنو هلوح ام اوبهنو نسحلا دارس ىلا اوذاج تح ناويه

 نرادمجهو ةعير تضاعف هئادر اوبلسو هيلغ ناك يذلا طابشلا

 لزانتي هناب ةيواعم ىلا بتكف مهاوحا نم هبلق رفنف هنع نوماحي

 ةسمخ ناكو ةفوكلاب لاملا تب يف ام هيطعي نا ىلع مالا نع هل
 نوكي ناو سراف نم درجيا راذ جارخ هيطعي ناو فلا فالآ
 زاجماوةنيدملا لها نم ادحاىلاطي الذاو ةيواعم دعب هل ىمالا

 للا يضر يلع هيبا م ايا يف ناك امم نامثع ةلئق نم ءيش ارا

 مشي ال ناو هنم هجاتح ام ذخ أي لاملا ت تيب نم هنكمي ناو |عنع

 يف هالذع رفعج نب هللا دبغو نيسحلا غب ايلف : عمل وهو أيلع

 ناكو اهكسماف ةيواعم ىلاهتفيحتص تلصوف ءامهيلا ثفتلي :لذ كلذ

 نسحلا ىلا ةرمم نب هلاا دبعو ملغ نب هللا دع ةيواعم تس

 يف طرتشا نا هل بتكو ةيواعم متخ اهيف ءاضيب ةفيحص امهعمو
 الف ٠ ءايشا دازو مدقث ام اهيف طرتشاف تش ام ةفيعصلا هزه

 يف ام هاطعا طورشلاب هبلاط الف ٠ كلذب حرف ةيواعم ىلا تلصو

 ٠ الوا تبلط ىذلا اذه لاقو ىلوالا ةفيعصلا
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 ىسفن ' ىنمم لاقو سانلا بطخ مالسلا هيلع نسللا نا مث
 نيب مدحبصا دقو الا يتب باهتناو ينءطو يبا لتق ثالث نع

 اماف هراث نوبلطي ناورهنلاب ليبقو هل نوكبب نيفصب ليبق نيليبق
 سيل سما ىلا اناعد ةيواعم ناو ٠ رئانف يكابلا اماو لذافن قابلا

 هللا ىلا هانكاحو هيلع هانددر توملا متدرا ناف ةفصن الوزع هيف
 هادانفءاضرلا 1 انذخاو انلبقةايحلا متدرا ناو انفويس تابظب ىلاعت

 ةيواعل عباب و مالا نعل زنتو جلصلا ى ضماف٠ ةيقبلا ةيقبلا سانلا

 لوالا عيرر يف 00 ب ذئتقو ةيواعمر ع ناكو

 1 ىداجوار + الإ وا

 ةيواعمل مالا رقتساو سانلا هعباب و ةفوكلا ةيواعم لخد مث

 تحاتراو ةعاسملا ماع ماعلا كلذ يبسو هيلع فافتالا عقوو

 لأ ارغشم ةلوقب ) لسو هيلع هللا ىلص يبنلا ة ةزوعم تربظو سانلا

 نم نيتيظع نيتيف نيب هب هللا جا و ديس اذه ينبا نا ن كيل

 ةفالخلا» هلوش ًاضيا لس و هلع هللا ىلص هتزهمم تربظو ( نيزسملا ظ

 ةفالخ نم ناكف ٠ « أضوضع اكلم نو م ةنس نوثالث ىدعب ظ

 ةئس نيثالث ةفالخلا نع نسملا لزنت موي ىلا ركب يبل
 نينموملا زاع اي نولوقي اوناكو نسحلا لعف نءاوبضغةعيشلا ناش

 مكر تلو كب ونعأ يسفن لعج يا ع يسفن, ينم )١(
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 لذم تسل رانلا رم ريخ راعلا لاقف نينمأوملا هوجو تدوس

 برعلا مجامج ناف كالملا ب باطب مكتقا ذا: تهرك ىكل نينمألا

 امكن تيداح نم دربنا تيملاس نينو ف 0 دل ل

 ةمالا نع هللا هازج ٠ نيملسملا ءامد _:رةحولاعت هللا هجو ءاغثبا

 هلايعو هلها يف ةفوكلا نم مالسلا هيلع نسحلا هجوت مث ٠ اريخ
 هعادول ةفوكلا لها جرخو امركم اظعم ةرونملا ةنيدملا ىلا هعشحو

 ةنس اب يفوت نأ ىلا ةرونملا ةنيدملاب امقم لزي ملو هقارفل نيكاب

 نم ةمد نيعبداو عينج وا نيسمحو ىدحا ليقو نيعبراو عسل

 ناورم مهعنم ةفيرشلا ةرجحلا يف هونفدي نا اودارا اوناك «هرمع

 كرادتف نيبومالاو نيبعثاملا نيب ةنتف نوكت تداك و مكمل نبا

 هنع هللا يضر سابعلا ةبق يف عيقبلاب ةونفد مث ءالقعلا مالا اذه

 ا اذه٠ ناسحاب 0ك ريع اتلاو ةراوصصلا و تييبلا لها عيبمج نعو

 رك نيْخرّوملا نم قيفعتلا باوىصا هركذام ةصالخ

 ٠ باوصلل قفوملا

 0آآ]؟]آخآخآخآخ#خ#آ#ث-| | ] ] ]آ] ]لل ل لل ل ]آل



 0 ٠

 "0 1 نيرمالا ره تجد ل كح

 نامسق مثو فانم دبع نب سمس دبع نب ةيما ىلا نوبشتني
 مهةفالخ ةدمو ةفيلخ رشع ةعبرا مو قشمدب ن ىيقملا مهنم 0

 ٠ سلدنالاب .اوناكمهنم منسقو رهش فلا يثو ةنس نيناةوحن اهيف
 دبع نب ةيما نب برح نب رخنايفس يبانب ةيواعم.مهنملوالا
 ةدع تف لاه همأو ىم نه فيلا دأو فائم دمع نإ سمش

 .دهشو هبا لبق لسا فانم دبع نإ سمش دبع نب ةعير نبا
 نب رمت ناك للا رينك أبيهم المج ضييا اليوط ناك ؛ انينح
 قلز ظيقي الو لاقتسرفلا" رك ذقت لوقيام ارذا بالكحل

 لؤي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ذنم ةفالخلاب عمطا
 لزنتموي ةفالخلاب هل عيوب ٠ جسافىوريو نحاف تكلم اذا ُك

 (غ1) ةنس ةفالخلا نع مالسأا هيلع نسحلا

 نائعلو باطخلا نب رمتل ماشلا ىلع الماعةفالخلا لبق ناك

 هللا يضر بلاط ىلا نب ىلعهلزغ الو ٠ ةنس نيرشع ةدم نافع نبا

 سانلا هعيابو نسحلا هنع لزنت فا ىلا ىمالا“ىلع بلغت هنع
 سس سس م ا و ملايي نيب ااااااارا اورمو

1 
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 ٠ ةفيلخ راصو
 2, لصو رح

 أشيج لسراو شويجلا ةيواعم زهج نيعبراو عسل ةنس يف

 يدزالا فوع نب ناولس مهيلع لعجو موزلا دالب وزغل افيثك
 1 0 ١
 بوياوباو ريبزلا نباو رمع نباو سابع نب هللا دبع شيلا فو |[

 مهضرا يف اولغواو مورلا اوخودف ةيواعم نب ديزيو يراصنالا |[

 بوياوبا ديشتساو ةينيطنظسق اورصاحو انوصحو ادالب اوحتفو

 أ و ٠ 0 1 ٠

 ظ موحاص مث اهروس نم ترقلان نفدو هنع هللأ صر يراصنالا

 هيسرملا عفان نب ةبقع ةيواعم لسرا نيس ةنس يفو ٠ اوعجرو

 ورمع اهحتف ذنم ةليوزو ةقربب انقم ناكو ةيقيرفاوزغل شيج يف

 ررإأا نم 5 |سا نم هيلا مضت :ا ةيواعم هلمعتسا املف صاعلا نبا

 000000 ةريغك تادوتف 5 وزغلا رشاف هعمج رثكف

 تاروث نم اهنمأبل نيملسلل اركسعم اهب لعجب ةنيدم كانه ذختي

 اهباممطقف ةكحبتشم ةمجا تاكو ناوريقلا عضوم دصقفودعلا

 ىف وعماجلا دجسملا اهيفينبوتيلبف ةنيدملاءانبب ىماو راجشالا نم

 رششثناو مالسالا ةرئاد تعستاو اهيف دجاسمو مهنكاسم سانلا

 ٠ دالبلا كالت يف

 ىلا نب ةدانج اههتف سدور تهتف نيسمخو نينثا ةئس يفو

1 

 112222 ا اا ااا ا الاخذ 11111121:



 هل

 يف'قشمدب ةيواعم يفوت مث ٠ نوملسملا اهلتساو يدزالا ةيما
 هنبا ةبيغل يرهغلا كاحضلا هيللغ ىلصو (10) ةنس بجر فصن

 عبس نعريغصلا بابو ةيباجلا نوب نفدو سدقملا تيبب ديزي
 ةثالثو ةنس ةرشع عسآ هتفالخ تناكو (هرهمع نم ةئس نوعبسو

 ةنس نيعبرا ةفيلخو اريما ناك رهشا
 م57 نيبومالا نم يناثلا خو

 5, ( قحتسي ام.هيلع ) ةيواعم نب ديزي لق

 ريغكح زمشلا رينك امضخ اكن نزرشعو.سخ ةنس دلو
 هوبا تام موي ةفالخلاب هل عيوب ةيللكلا دنع قش نوسنم هلفاورسلا

 هعيابب لو هوميابق داللبلا ىلا بتكو هتوم ىلبق هفلذتسا ناك دقو

 لها نا ريث ٠ ريبزلا نب هللا دبع الو مالسلاهيلع ىلع نب نيسحلا

 نيسحلا ىلا اباتكاويغك ديزي ةفالخوتب كر اا ةفوكلا

 دصاقلا عم اناوج مهيلا بتكف هوعيابيل مهيلا هنوعدي مالسلا هيلع
 مههلا لصو اف. ىلاط ىلا نب ليقع نب لعق همع نبا هعمريسو

 ناو نيسملل ةعيبلاب قاثيملاو دبعلامهيلع ذخاو هيلع ةعيشلا مقجا

 كلل بلا ةنايفلا للا ريل ناي انكار ال ةةولعسنو ووضح
 ع

 ردغ نم هورذحو اهريغو رمع نباو سابع نباك لّعلاو يارلا
 مثوقرلا خرعتلب مف ممم هبال مم عقو 9 هو .قارعلا لها

 طي 11:1031:7::32139:3:ظ>: يا يل وفيس ية فم ل
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 ربخ ماب دقو هجوتف ٠ «الوعفم ناك مان هللا يضقيل» هتنيملو
 لاتقو امم هرعاو دايز نبا هللا ديبعق ارعلا ىلوف ديزي ههجوت ||

 ليقع نب لس رفظو نيسالا لبق ةفوكلا دايز نب لخدف نيسحلا
 ناكو دعس نب رمع متبل ساو نيسحلاةاقالل ًاشيخ.لاسراو هلتقف

 ناككا كلذ يف هلاقذا طحو ءالن رك يلهبادغصا غم لضو نيس

 نينسملا ىتنلا الف٠٠ هبتاك نم فارعلا لها:نم ادحا دجي مو
 نفو:دعس نب رمل هنع هللا :يضر نيسحلا لاق دعس نب رهع عم

 نواف ينوعتدت نا اما “ ثالث نم ةدجحاو ينم اوراتخا هعم

 كاذ ىلبقف تئج ثيخ فرصلاو ا ديزي ىلا'بهذاوا:روغنلاب

 يدني ف هلي م ىتخ لاقو دايز نبا لبق و دعت نب ردع

 موي ناكو حابصلا ميصا الق ٠ ادبا كلذ نوكي ال نيسحلا لاقف

 _:رمؤ:نيسملا ايتو هم نفو دعس نب رمغ ًايهغ مرحلا ءاروشاغ
 لاتقلا مكتلاو « العار نيغب راو اسزاف. نيثالثو :نيثثا اوناكو هعم |

 ةعضضت جيف زاك لتقو .نيسمحلا باتصا مزهناف مالا دششاو ||
 مفادي ةنع هللا يضر وهو ترهلات دتشاو هني لها نماباش رشع

 ىربسلا' دنس لع كيرش نب ةعرز هنرض ىتح ةلامشو هني نع
 ىلع مقؤف عير: سنا نب لانس هئعطو ةقئاع ىلع انش ضياتخو

 , سبصالا لؤخ ىلا هلمسو هنسار ذخاف رعش هيلا: لزنو ضدالا ||



 ةنعط نوثالثو ثالث لتق :ريح مالسلا هيلع نيسحلاب: دجوو
 ءايغراو وتل هللا يضر ةبرض نوثالثو عبراو

 6 لصو رن> ء

 نب ىلعو ) فيرشلا سارلا زهج دايز نب هللا ديبع نا مت

 نادبالا اهركذ نمو اهنم رعشقل ةلاحب همرح نمهعم نمونيسحلا
 ىلا ( ناويحلا صئارف لب ناسنالا لصافم اهم دعترتو بولقلاو

 ىلع اول>د الف نشوجلا ىذ نب رم عم ةبواعم نب ديزي ضيغبلا
 1 3 نييك لافو: مان تن 3 فاي ديل

 يناول هللاو أما ٠ ةئاج رم نإ هيلو :مل نيسحلا لتق نودب مكتعاط

 اهلسغرف ءيشب هلصي و نيل | هللا مترف هنع توفعأ هبمعانم

 ظ تكني دي ديزي لغج بهذ ن :رم تسسط يف وادور افيرسشلا" تارا

 | كيضف نكت يلسالا ةزرب وبا هل لاقف هدي يف بيضقب هاباث
 || لصدللا لوسز يتفش تب ارد وهالا هلاال ىذلاونيسحلا رغث يف

 يغذي. اب كنا اما اعبلش نيتفشلا نيتاه ىلع لسو هيلع هلل
 هللا لوسر هعيفشو اذه ءىجب و كعيفش دايز نباو ةمايقلا موي

 ءالبركت فيرشلا هدس> نفدو؛ىلوَو ماق م مو هيلع هللا ىلص

 هيلعو قشمدب رفد ليقف فيرشلا هسأر لح يف فاتخاو

 نسحلاهيخا دنع ةنيدملاب نفدف ديزي ههجو ليقونيخرٌوملارثك ا



 مالسلا امهياع
 هللا ىضر نيسحلا نب "ىلع ةبحص ةيرذلا هجو ىف ذب نا مت

 ىلا | اورمنا ىتج الجر نيثالث عمرا نيب ناهنلا مهعم ثععب و هنع

 وله اذه يلعألا روك ذلا نم مالسلا هيلع نيل سيلو ةنيدملا
 مالسلا مهلع هنم نيسحلا ةيرذ لكف نيدباعلا نيزب ففورعملا

 م57 دارظتسا جو

 .ةعيشأا نم ةيمامالا ىأر ىلع رشع انثالا ةمئالاز قد

 مدقل دقو .دريسملاو نسحلاو نلاط يبا نب يلع مهلوا

 نسملاابا كي بلاط يبل نب يلع نب نيسحلا نب يلع عبارلاو مركذ
 ايضا اكو ةلازغ ةماو نيدباعلا نيو بقل ثك اناونييخ ناو

 ةئيةنيدملاب ديسوت ننرفلا:كوامر خم دوجندزي تدب (وتايرهش)
 سابعلاة بق يف عيقبلاب نفدو ةنس نييس+و نا نع نيغسنو عبرا

 تنب ةمطاف هللا دبع ما هماو نيسحلا نب ىلع نب دمحم سماخلاو

 قب هنال زقابلاب قلو رفعج ابا ىبكي بلاطيبلا نب يلع نب نسحلا
 ةئامو نيرشعو عبس ةنس ةنيدملاب يفوت هيف عسوتو هقشياملعلا

 سداسلاو ٠ ةرمع نم ةنس نيتس نع سابعلا ةبق يف ميقبلاب نفدو
 ةورفما هماو قداصلاب بقل هللا دبع ابا ىثكي رقابلا دم نب رفعج
 تنب ءامسا ةورفما ماو قيدصلا ركب يبا نب دمح نب مساقلا قلن
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 وبا قدلو : قداصلا رفعج لوقي ناك اذأو ركب يبانب نمحرلا دبع |
 عيبر نم طسوالار شغلا يف (60) ةنس ةنيدملاب دلو ٠ نيتشر كل |

 سابغلا 'ةبق يف نفدو.ةئامونيعب او قاع ةنسةئيدملاب ينوتولوالا

 عباسلاو ؛ ٍيلعو ىسومو هللا دبعو ليعامداو دم دالوا ةنسمنخ هلو

 دلو .ظاكلاب بقلو نسحلا اا .ىنكي قذداصلا رفعج نب يسوم
 || ةئامونيناثو ثالث ةنسيفوتو(10ةنس"ةئيدملاوذكم نويعاوبالاب ١

 نسحلا اسبا ىكي ظاكلا ىسوم نب يلع نماثلاو ؛ دادغبب نفدو

 ةيرق يف .سوط دالبب فوتو( 15١*)ةنس ةنيدملاب دلو يضرلاب بقلو |

 نوراه ربق نم.ةيلبقلا ةهجلا يف هربقو زاجوق قاتسر .نم دابانس |
 أ « ”ةزبئئامو قاثاقنبس ناضمر يف كلذو ةفورقملا هعبق يف ديشزلا |

 أ ٠ داوجلاو يتنلاب بقلو رفمج ابا ىتكيباضرلا يلع نب دمح عساتلاو |
 || هريقو نيتثامو نيرتشعةنس دادغبب يفوتو (155):ةنس ةنيدماب هلو |
 أ ابا نكي يقالا دم نب يلع رشاعلاو ٠. .ظاكلا هدج ربق فلخ |
 نمرسم ) يف .يفوتو 53 6)ةنس ةنيدملاب ذإو يداحلابب قلو نسحلا |

 | رس.يف اهانن ىثلا هراد يف هرتقو نيتئامو نيسمحو ميزا ةنس(كأر ظ

 | ؛يذفلا دهشملا اذهو حيي, سلو با لاقيو ىار نم ]
 نب نسسحلا ريشع ىداحلاو « ظاكلا ىسوم ثن. ةماف دهم غب ْ

 دوهشم جارسلاو ضامماو يكرلاب بقلو دمحشابا كي يداحلا يلع |



 اا ظ

 ةساؤأر نهرس يف فوتو (591).ةبس ةنيدحلاه دلو ىركسلاب

 نسما نب دم رشع يناتلاو ٠ هبا بنجب هزيقو نيتئامو نيتس ا

 ةبملاب بقلو مقلب ىكياضرا يلح . نري دمع نب "لع نبا |
 ٠ .ةمئالا متاخ وهو نامزلا بحاصب و زظ: او دما ودقاللاب)

 فيا يقف ةعيشا | لوقي ٠ (560/)ةئس ىف نمرس يف داو

 نالا ىلا جرخي مل مث هئلارظنت هماؤ كبار نمزش-ف هيباراد يف |

 0 ناكوا عب هرمعو نيتلطسو نهتسو تس ةنس:كلذو |

 ىأر نمر سو ٠ مهمعز ىلع نامزلا رخا .جرخي زظننملا يدلاوهو |
 ركسعلا اهيلا لقنو مهضتعملا اهانب دادغب .لاعا نم قارعلاب ةنيذم

 تفضضتو ىأر كأس ةعيشلا ذحح ضو زكا اسوا ٠ )ةئس ظ

 ظ * ىلعا هللاو ارضاس لاقنف |

 45. لصف

 | رييزلا نب هللا دبع ربظ مالستلا هيلعنيسحلا لتق دعب نا مث
 | اةعيب اوضقنو قارعلاو ةماهتو زاجنملاو :ةنيددملاو ةكم لها هعناب و

 || رماو أشيج نهج ( قحتسيل ام هيلع )ةيواع»نب ديزي غلب الف ديوي
 هل لاقوريب لا نبا ةبراحت هرماو ينزملا ةبقع نب ملسم مههلع ظ

 مهب ترفظ ناو مهب راك كوب اح ناف'ةئبدملا ىلع كقيزط لعجا

 | ةنيدملا لها جرف ةزملا لزن ىتح ركاب لس رانفاثالث اهجباف |
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 ةنيدملا ريما لتقو مهلتاقف اوبيجي ملف اثالث لاسم ماعدف اهب أووكييشف

 نيب موراصنالاو نب 6 نمر ةاغبسو تاطيج نوئفييض

 ةثالث هركسع اهبهناف ةنيدملا اسم لخدو ٠ كلذ دعب يردب

 « نوعجار هيلا اناو هلل اناف » ءارذع فلاوحن اهيف ضتفاو * مايا

 تاكو هللا هفاخا ةنيدملا لها فاخا نم ) ثيدحلا يف :ءاج دقو
 ملسم هاور ( نيعمجا سانلاو دكئالملاو هللا ةنعل هيلع

 ملسم ب ايلف لعف اب ديزي ىلا بتكو ةكم ىلا شيلا هجوت مث
 كبف ةلعهل تاصح (نيمرحلانيبناكم مساوهو) (اشره) ةبقعنب |
 كج جو رادع ارعغ وب 006 شيملا:ىلوتف قيارطلا يف
 ىلع قيينججلا نيصحلا بصنف مارحلا دجسملا يف ريب نأ نبا نصمتف

 اهنئلسو, ةبمكلا رايس .تقرتحاف ةمظعملا ةبمكلا رو سبق يللا

 ليعامسا هب يدف ىذلا شكلا انرقو

 لسراف ةيواعم نب ديزي تومب ربخلا ءاج اج كلذك ماني
 ةكم لخدف كلذ ىلا هباج ف ةعداوملا هلأ ايسيريبزلا ٠ ربا ىلا

 ركسملاب نيصحلا فرصنا مث“ تييلابنافوطي ناركسملا طلتخاو
 نيتسو عبزا ةنس كلذو

 .:رفدو قشمد يلا لمخو نيراوحي تنجلا تاذب ديزي يفوت
 اوث الثو عبس هرمعو ةراجحلاب مجري ةلب زم هربقو ريغصلا باب ةربقم 2

 اضل ي سبيجس ببسي بيبي بيو
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 رهشا ةعسنو نينس تالث هئفالخو ٠ ةنس ١
 -48, ةيما ينب ءافلخ نم ثلاثلا قف

 هل ميوب «نايفس يبا نبةيواعم. ضرب ديزي نب ةيواعموه
 اغار ادهاز نيدو لقع اذ املاص اباش ناك هببا توم موي

 نكيي ال هنا دجوف .لاوحالاو رومالا يف رظن عيوب الف ٠ ةرخالا
 مث هيلع ىتثاو هللا دمح مهبطخو سانلا عم ثيل الااهحالصا |

 مايل أع نع تنيض دق يلاوك سليف تر ظن دقينا سانلارشاعملاق |

 الو كلاقنلا لمجحتال تنك/ امو يضارلا نم رثكا" يلع طخاسلاوهب

 مك اشف ركحا 'امدد لاو. ؟تازا 00 تاج هللا يارب

 ل ةيقياو يب هولوف مكيلع هب متيضر نمو هوذفت كرما

 نم ىلا دبعا هل اولاقو ةيماونب هيلع'تعمتجاف ٠ مالسلاو مكفانعا

 ٠ اهترارم نم لمحتا الف اهتوالح _:رم تبصا ام لاقف ديرت
 ةضيح تنك كتيل هل تااقذ بي هتدجوف هما هيلع تلخدو

 ؛ىبر نجري لنا ىلبو كلذ هللاو تددو لاقف كربخب معمار

 ٠ ةنس نيرشعو ثالث _:رع كلذ نم ةليل نيعبرا دعب يفوت مت

 روظو ٠ ةيباجلا باب جراخ نفدو نمحرلا دبع هوخا هيلع ىلصو
 هلعي ىلا رامات يره نيف : ربو كاملا يلا

 تحسس سلسل لاا ب اب بييييسسِسِيِيِيسسِسسسِل سل ع ِ يييِيِيسييسييسس- ل لعععععيطيجيجججججججججججججبيببجججببِسِبب ماما يس شبيب ب بإب بلبل



 سعت دبع نب ةيما نب صاعلا ىلا نب حلا نب ناورم وه

 اهلها هعيابف ةريثك بورح دعب رصم لخد مث ةعاطلاب هل اونعذاف

 2 رج ام هيلع ىرج هبيسبو نافع نب تاّمعل رسلا بتاكوهو
 همسأ ذلو هنم او ةدواعم نب ديزي ةجوز جوزت ناكو مدقت 3
 للاخ ربخاف تسالا ةبطر نباايهل لاقو ةرم ناورم هبسف دلاخ

 اه راوجوي# تدعقو متان وهو ةريبك ةدذع ههجو ىلع .تعضوف

 جراخ نفدو هرمع نم ةنس نيتسو ثالث نع ثام ىتح اهقوف
 كلذو اموب رْشَع ةيئاو رهشا ةعسن هتفالخ ةدمو ةيباجلا باب

 «6 » ةئس

 وه لب ةرينمألملا ءارما يق دعن ال ناورم نا يبهذلا لاق |
 ريغ كلملا دبع هذاوأ هدبع كالذكوريب لا نبا لع غاب بلغتم ظ

 نب هللا دبع لق نيح نم كللملا دبع ةفالخ تدعص امئاو مميحص

 امهبع هللا يضرريبلا ظ

 ااه يبس يبي ايي بسبب لس سس سشسسيبدس الإ لتسبلممل«ا| ااا _  امسلطسططسدنب للغه هددلددب م : :

 0 حيي سب إس بإببببابيييبببسإاإببإبببسسسسسسسسسسللاااا ب.

 10 ا
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 3 داواركحلا ١ رب ناورم نب كلملا ديعوبلولا وباود

 موي ةفالخلاب هل عيوب ٠ هلم نم رهشا ةتسل تريرشعو تس[
 سهذزلابةنانسا دشي هجولا قيقر ىفثالا ىتقا اليوطناك ٠ هوبا تام

 ةدشل بابذ ىلإ بقليو هلغل رجلا مر بقلي ناكل غلا ديدش
 امادقم ناك هنثن ةدش نم تومب هه لع بابذلا رم اذا:ةناك هرخب

 دبع ىمسأ نم لواوهو جاجنلناك هلاغ كلذكو ٠ ءامدلل اكافس
 مالسالا ةكسل مهاردلاو زينانذلا برضنملؤاو مالسالا نكمل

 || ةئيدملا منا اهيف نيعو نازرقلا نم تاب" ضعب اهيلع بتكو
 ةغيل1لاةرضحي ملكتلا نع سانلا عن نم لؤاو ةنسلا خرئاو ||

 || ملعلا مساو املاعاقف دكسنان اًدبعتم ةفالخلا لبق ناك

 هيدي نيب.فحصملا ناك ,ةفالخلا .هتءاج املذ ردسللاةفاسحب نفلي |

 كب دبغلا رخا اذه كيلع مالشلا لاقو :هقبظاف هيف 0 ئ
: 50 ْ . 
 هللا ديبع_نب زاتخلا جرخ «”7:» ةنس هتفالخ نمز فو

 اهلع ىلوتسلاف ريثك عمج يف نيسحلا مدب:آبلاطم ةفوكلاب ققثلا
 دعس نب رمح لتقو ةلثقف رعشإ رفظو لاتق لصحو - اهب هوعبابو

 5 اهيل ل 375 , 5 /ةه ارو

 ىلوتسا مث« زاجتلاب ةيفنحلا نبا دمج ىلا اهس'اربث عبو لشنتجلا ريما |
 لينا :نراد :١

 مقتناو هتثج قرحاو دايز نب هللا ديبع لتقو لصوملا ناءزائخلا |
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 راتخملاب نيسملل ىلاعت هل
 ةكم ىلا شيج يف جاجملا كاملا دبعزهج 475 ةنس يفو

 ءامسا هماو ماوعلا نب ريبزلا ن , هللا دبع وهو ٠ رييزلا نبا لاتقل

 تن ةيفصرهيزلا ماو اسبنع هنا يضنيراقطول تار 9 كش

 نيرشع دع ,ةنيدللبدلو لسوهيلع هللا لصىىبلا ةمع سلطملا دبع

 حرفو ةرجهلا دعب نيرجاهلل دلو دولوم لواوهو ةرجملا نم ارهش

 هكنش مل داوي الف 1 رح نولوي اوناك دولا نال هتدالوب نولسملا

 مساب ركب ابا هانكو هللا دبع هاهسو ةرغ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 مجتحا ٠ ةروهشملا فقاوملا هل اسراف اكسان اماوق اماوص ناك هدج

 هقررها لاسقو  ةماجملا مدداطعاف اموي ٍلسو هيلع هللا لص يبنلا

 لاق مدلاب تعنص اسم لاق هبرش بهذ الف دحا هاري ال ثيح

 لاق من لاق هتبرش كلل لاق هيف هتلءج عضوم ىنخا يلا تدمع
 ةوُقلا ترا نوري اوناكف سانلا نم كلل ليوو كنم سانلل ليو

 ىلا بهذف هيواعم نب ديزي عيابب مل هنا مدقل :٠ كاز نم هب لا

 ديزي غلب الف ناسارخو .قارعلاو نميلاو نيمرحلا لها هعيابف ةكم

 نب كلملا دبع يلو الف شيلا مجرو ديزي تام مث أشيج زهج

 املا نيعبزا يف فسوي نب جاجحلا مهيلع ىماو اشيج زهج ناورم

 بصنو راضحلا دشارهش ومن ةكم اورصخ ريبزلا يدربا لاتقل



 ىلاهيلع قيضيو هرصاحي لاز اف ناعقيقو سيبق يبا ىلع قيذاهلا
 برها ددشاف ةمركملاةكمهركسعب جاجحلا لخد ىتحربمشا ةعبرا ||

 انو هتعامج تقرفتو ريبزلا نب هللا دبغ لتق ىتح ةكم لخاد |[
 رم اهيف للخ .عوقول ةفرشملا ةبعكلا مده ةكمب جاوتتلا نكن

 ىلع ديزي ةعقو ذب رييزلا نب هللا دبع اهانب دق ناكو قينجيلا
 كلذو نالا دوجوملا ةانبلا اذه جاجحلا اهانبف ميهاربا دعاوق

 « 7 » ةئس

 2, لصو رح

 فئاطلا لها نم ىنقثلا ليقع يبا نب فسوي نباوه جاوحلا

 ارابج ناك ةنس نيرشع نباوهو قارعلا هالو اللا دبع ناك

 نم يصح ١ قالخالا سن ؟ش ةسايسلا فينغ ءامزإل اك اهرب اديع

 افلا نيرشعو ةئام ناكف هبرنرح. يف لاق من زن هزعأبج لت

 نكي ملو ةارما فلا نوثالثو لجز فلا نوسمخ هني يف تامو

 ةالص ب احم :سند 'هيفقيف رواسب

 لاقو مهمل! تفتلاف نوكشي نونوجيسملا ليق اذه ام لاقف ؛ ةعجللا |
 كلهو اهدعب ةعمج لص اف نولكت الو اسف اوأسحلا

 لك تءاجول ىععشلا لاق «نارقلل ظفاح انعصف (لاع نآك

 رمع لاق ٠ مهيلع اندز هدحو جاهحتاب انئجو اهقسافو |هثيبخي ةما
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 ةنثنم ةغيج وهو هتوم دعب مانلا يف جاوحلا تف أي زنيملا دبع نبأ

 ةدحاو ةلتق هتلتق لينق لكب هللا يناتق لاقف كب هللا لعف ام تنق |
 لاق راظتنف:تنا امؤيدل تلقف اتق نيعبس ريبجن نب ديهسب ينتقو
 نودحوم ا ه ل أم

 اشيل نتا نةزريزاقوأتسم ةئس قشممي كللملا دبع ةيفوتو
 أهنم ةنس نييررشعو ىدحا هتفالخ ةدنو هريع نم ةئس نيعيسو

 رييزلا نبال امحا زم نينس نا
 : - ةيما'ىنب ءافلخ نم يزتعإ لا ع

 هوبا تانم موال ةفالخلاب هل عبو كمل دبع نب ديلوأا وه

 لياقهتيشم يف الات يردجر ثا ههجوب سظفا رمسااليوط نلك ||

 | ةيبرعلايف أظخلا ريغك انا ناك لع الب ب شف هقرتلاب هرتملعلا ||
 ظ اجرك ناك ماشلا لها دنع ةيما ىتب ءافلخل لضفا نم هنكل |
 ١ ولاني ال نإ عرماو ةقفن نيموذا_لل لعج ليزملا يعي ايفنم |
 ئ ا امداخب دعقم لكل نيعورثوطلاخي الو سانلا |
 | قشمدن يومالا' عماجلا ىنب نملواوهو تارقلا لهال ربلا ريثك |
 ْ ناوابا ناك «ى» ةنس كلذو انيلعدازو نحوي كم ده ظ
 ١( ناملس هوخا همئا لن هتمز يف' واش مت لو.٠ الار شعينثا نومحرلاو ظ

 ةيناث'قوبدص لك يف قود ةئاعبرا هيلع قفثالم لج ناكو |



 رانيد فلا نورشعو

 رمح مايا ىلا ليدانقلل بهذلا نم ةلسلس ةئاتس هيف ناك

 اهلدب لعجو لاملا تيب ىلا اهلمحل هنع هللا يضر زيزعلا دبع نبا

 فرصو سدقملا تيبب ةرغصلا ةبق ديلولا ىنب و؛ديدحو ساحن نم
 ةتيض ران ااهلو'همسوو.يوبتلا دل نبواةريغك الازضااهيلف

 تام فراجلا. نوعاط. ناك همايا يفو سادنالا ثحتف همايا يفو ||

 ىقاوغموي جاجملا تام هتدم ينو.فلا ةئاثالث وحن ةليلقةدمهيف ٠

 . هرشش نه سانلا تحارتساو طساوب

 نازي د سب نيعشلو ثسساةئس كللا"دبع نب كيلوا يفوت
 ةدمو ريغصلا باب قشمدب نفدو لاجزلا قانعا ىلع لمحو

 ةعسأ رمعلا نم هلو فصنو ربشا ةّينأٌمو ليس عش «فاللخ

 ةنس نوعب راو

 2, نيببن ل5-
 دايز ىرب قراط ازغ نيعستو نينثا ةنس ديلولا مابا يف

 بكام يف الار شع يمنا هي سادنالا ريصن نب ىسوم ىلوم
 للا يف قراط قرغاف نالا ىلا ىحدت هبو قراط لبجاولزنف
 كالم يتاف شيملاب راس مث عوجرلاب شيملا لما مطقل بكارملا

 فلا ةئ ئامودعلا شيج ناكو هع ؛ قراط هلا ف حوف ن1 نسال
 ريموت دسم ب ديس رحم ب جب 1 1 اج هتعمل ما لج تت تان 771
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 أقراط :ةلتفانسسلدنالا كلم لئقو مايا ةناث برحلا تلصتاو
 رم ةعاجج كرداف مل أعبتم قالاطب يال و نارا ركل مزهناو

 كلذ دعب نولسملا قلي ملو اومزهما ىتح مهلتاقو هولتاقف نيمزبنملا

 انصح اتصحو ادلب ادلب دالبلا نوملتسي نولتسملا زاصو ؛ابرح
 تلعو كانه رومالا تماقتسا ىتح اهوخودو دالبلا يف اولغوتو

 صهاوجلاو ةضفلاو بهذلا نم متئانغاهنم اومنَعو ٠ مالسالا ةلك

 ذي نراطلا ناوذ ؛اوناك2 كزنمحب خيصميتال ام: ]طيخلاو.ثاثالاو

 دجربزلاوتوقايلاو ءولؤللاب ةموظنم يهذلا نابضقب ةجوسنم

 مكانغلا يف دو اممو ٠ نيفصن اهنوفطقيف اهلمح نوعيطتسي ال

 فانصاو ردلاب ةعصرم بهذ طل: وم كوللا أجبت نوعبسو ةئام

 هودجنو:اممو ١ اضيا ةعص رع: وله فيس فلاو٠:ةنيثلاماؤجلا

 تابوهنم :رم اهنا لاقيو مالسلا اهيلع دواد نب نابلس ةدئام

 امئاو نايلسا نكت مل ليقو سدقملا تيب برخ امل ر صن تخب
 تام اذإ ناكمهنم ةورثلا لها نال مبكلم مادايف مجتلا نم املصا
 امل 1 نك لا لارا نم ممتجاف مثدباعمل لاك ىصوا ممدحا

 ةعضص م بهذلا نك ةغوصمو ردا تقلا ةدئالب كت هنم

 اهل ناك ةعنصلا يف اهلثم 51108 , ل درمزلاو توقايلاو ردلاب

 ةضفلاو هلا نماهريغ مم دياولا ىلا 20 7 الحر نوتسوةسمخ
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 دالبلا يف اولغوت مث ٠ ردقي الام ةعئمالا سئافنو ىهاوجلاو |

 م تراصو ٠ ابوروا دالب طساوا ىلا اولصو ىتح اهوخودو |

 مسنا مث نيلسملا دب ةيقي رفا نه رغما موج َ

 | ىلوتسا اوقرفت الف سلدنالا مهتلود تدتشاو نيلسملا رم

 اهكوبلف يكن تب ةثاعسا ةنس ىلا ائيشف ائيش ودعلا . ْ

 اهنم اوحرخ 5 رصان ال ليلق نيلسملا نم يتبو ودعلا ًاعيمج ظ

 ايف قبب مو رشعو فلا ةنس' ناك هيف اوجرخ نم رخ 1

 ٠ « بابلالا يلوال ةربعل كلذ يف نأ » ٠ دحوم
 نوليسملا لغوتو اراخب دال مف «و.١» ةنس ديأولا مايايفو

 دالب تحض «85» ةنس ينو ٠ نيصلا دالب ىصقا ىلا اولصو ىتح

 يبهابلا اسم نب ةبيتق دي ىلع رغشاك
 48, ةيما ينب ءافلخ نم عباسلا رقه

 ثوم ذعب ةإهرلا ةفالخلاب هل عيوبتكلملا دبع نب ناملس وه

 ري ل ىلا ةجوت مث 4578 ةئس مايا ةثالثب ديلولا هخا

 نمهوهو لسع نا 000 نحف نيبحاحلا نورغم امله رجا هحولا

 3 داهإلا ووزغلل 2 8 أرثوم (يصف ناك ة ةيما ىبب كولم رايخ

 نات( قففلا ازطتو اوفو ) نجلا دير انعااو عيلاللا» نمو

 1 سا 3-5 56 ديه الا ةراع لك ذلاوهو هيام

 ر هع كس فم 2 ع نعل لل 6 سنابل عع لاس ايقاف ل 86 طقسا 7 مه ه1 سمج ١-ما“ سم هيفا ظل

1 
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 + هدالوا دوجو عم زيزعلا دبع نب رمع فلختسا هنا هنساحم نمو
  همايا :يفو ةمعطالا هل عونت تاكو اهزش الوكا ناك هنكل
 «5/» ةئسس يف يفوت ٠ ةمختلا نم هتوم ىسنسو ٠ ةفانكلا هل ايظا

 زيرعلا دبع نبرمع هيلع ليصو نيرستف ضرا نه قباد جرم
 ناثنس هتفالخ ةدمو ةنس نوعنراو سمح هرمعو « كانه نفدو

 اذلؤارلغع ا ةمرا تفلخو نشا ةسمخو
 هه: دارطتسا ل2

 وزغ ىلا ةلسم هنبا نهج دق ناورم نب كللملا دبع ناك

 اوهجوتف لاطبالا نم أفلا نيناُع هل بضتناو مورلا كلم « نويلا »
 ةيليطنطسق ءطاش ىلا اولصو ىتح ةريبكلا دالبلا نوحتمب نيزاغ
 لها مهلتاقو ف اويكرف انفس اواوع ىتح زهشا ةينام ةدم اوماقاف

 كانه اوماقاف ةينيطنطسق اوبراق ىت> مايا ةثالث رحبلا يف دلبلا

 ديب اهلكموزلا دالب تراصو اهيف اونكسو بشخ نمةنيدم اونبو
 اهجارخ هيلا ىبجي ةينيطنطسق ةريزج ىلا ماشلا نيب ام ةملسم
 || رهقلاةنيدم اهانب يتلا ةنيدملا بنو نينس عبس اهنور صاحي اوماقاف

 ١' رجيشلا عاونا اهيفاوسرغو «ةطلغ»ن الاةفورعملا يشثو هيلع مثربق هنال
 | ةملسم ىلا مورلا كلم نويلا بتكراصحلا دتشا ايف ٠ هكاوفلاو

 قياض مث ةملسم ضري ف هررق الام هيطعيو حلصلا هنم بلطي
 دهس سس 0
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 هديرت يذلا ام ةملسمل لاقف نويلا كلملا كلذ لاهف هيلع راصملا ||
 كادحو لخدا نويلا هل لاق ةنيدملا لخدا ىتح جرا ال لافف ||

 ةنيدملا باب لع نوفقيركسعلا نا ىلع ةملسم لاقف نامالا كلو ||

 ركسملا فقوو بالا جتفف « كالذ كل لاقف بابلا نوقلغي الو ||
 بابلا ىلع ينورظتناف لخادينا محل ةملسملاةفبابلا ةبتع لخاد |

 متبصا نم اولتقاو مككيخب اومحتفاف رضحا مو رصعلا متيلص اذاف
 بوشالا هسرف ىلعةملسم بكر ف كاملا دبع نب دمسيدعب ريمالاو

 تفصف ععرلا هديبو نيفيسإ ادلقثم ءاضي ةءاعوضيبتايثهيلعو ||

 ىلا هنردا باب ةهج نم الاهشو انيك ليقناب هركاسع كلما هل
 نيبجمتم مثراصباب هنوقمري مثوهفلخ او راس موب 7 اكو ايفوص أيا ظ

 نويلا جرش: ايفوص ايا باب ىلا لصو ىتح هتءارجو ةتعاجت نم ||
 مههيلص ىلا رظن لخد الف بكار وهو ةسينكلا لخدف هلابقتسال
 ىلع هعضوو هذخأف بهذ نم يسرك ىلع عوضوم وهو فعالا

 هنا بفلخل اذهب ىضرت.ال مولا نا نويلا هل.لاقف هشرف سوبرق |

 هركسعم: ىلا لصوباذا ىتح بكار وهو جرف هذخأي ىتح جرخيال ظ

 هل لسرا مث ٠ مهب روق ضرالا تداك ةريبكت دونجلا تربك |

 ضعب نم جاتلا اوعابف مصرم جات هعمو هب دبع يذلا لاملانويلا
 كاملا دبع ة يللا ناركسمللةماسملاق مث .رانيدففلا ةئامةقراطبلا |

ْ 
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 هل 1 ناهلس هوخا يلوو تاف ديلولا هنبا يلوو يفوت دف
 | ٍتاَدكماتا قيرطلا ءانثا يفو ٠ ةيماشلا دالبلا وحن اوهجوت مث
 ْ 7 يف كالا دبع درب ناولس تومب زيزعلا دبع نب رهع

 ظ نال اَنلا نيثالث ىف ق قشمد اومدق ميج هعم نبب مودقلاب هل ارعا

 مبيع ةذده اتلقاكاو ( فراجلا نوعاط يف ريثك هنم يفوت ركسعلا

 ةنسرشع ةثالث وحن

 ت6[ ةيما ينب ءافلخ نم نماثلا تح

 ما همأر حلا ياام ووزع: 1 ةيادعلا نبع نب مكوه

 لبق نم هدج رمف هنع هللا هه مبادل نو

 ءافللا نسماخ دعي لدع انك ةفقث ليلج يبات وهو هما

 دلاو داك زم لاعا نم ناولح ةيرقب(" ١)ةنس هذلوم نيدشارلا

 ظ ورلد و ف ةباد هترض ةجش ههجوب ناك و اهيلع اريما
 ديعسل كناةيما ىنب شا تنك نا لوقو هنعمدلا حسي هوبا عج

 ظ نسح مسجلا فيحن ايم اليمج اهيلم ضييإ هنع هللا يضر ناك

 ١ باطخلا نب رمع ناك ٠ «اصلخم هللب نمؤي رمع» هتاخ شقن «ةيبللا
 | ضرالا اله ةجش ههجوب ل جر يدلو نم قوكي لوقبدنع هللا يشر
 سكأو سانلا مظعانمهنع هللا يضرناك اروج تلم اكالدع

 | هنبايث تموق فلختسا الف هتثيهو هسبلو هتيشم يف مهلمحاو سانلا
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 ادهاز ادباع اقيفع ناك اهردرشع يثا لدعت يفت اذاف هيلعهنلا |

 ركذت ةيما ونب تناك أم لازايذلا وهو احلا اقل اًنماوم اكسان |

 نب رمت يلو الف نيعبراو ىدحاةنس نم رباثملا لع ءوسلاب ايلع هب |[
 هلوق اًؤارٌقين او « هلاظنان هناوث ىلا بتكو كلذ لطبازيزعلا دبع | :

 هلاعىلا بتكو « ةيآلا ناسحالاو لدعلاب ماي هللا نا > ىلاعت |

 هلاع ىلا بتكو < ةالصلا نم عنمي هناف ديقب نوجسم ديقب النا |
 مكيلع هلل ةردق اوركذاف مهل ىلا سانلا ىلع ع ككردق كنعد د

 ٠ مهبجس) باذعلا نم كل يتيم ءاقبو مهيلا نوم ات ام ذافنو

 ._ :رع سانلا فرصناو كلما دبع نب ناملس نفد امل هنا اوركذ

 تنادةفالؤا كلك زنيمنخب هل لق اذه ا لادم: يحل 1

 يل اوبرقو ينع اهوحن املو:يلام لاقف اهيكرتلنينمأملا ريما اي كيلا

 راسو نيلسملا ٠ رم لجر انا امنا لاقو اهيكرف هيلا ترقف ىتباد |

 هيلع ىثثاو هللا دم ربملا دعصف روضملا ل خد ىتح سانلاب ًطلتخم

 دمج دعب "ين الو تارقلا دعب باتكاال هنا سانلا اهيا لاقو

 تسلو ذفنم ىينكلو انهاطبرتسسإ هلو يناو ]سو هيلع هللا ىلص

 ؛ المج كلفلا يبكلو كدحأ نم ٍهخب تسلو عبتم يبكلو عدتب

 ين زوشم الو يبولطم الو: بارا ريغ نم يمالا اذهب تيلتبا يناو

 حاصفيريغ سفن أل اوراتخاف يتعيب نم كفانعا تللح دق يناو



 يف نكي ملو لاملا تين يف اهنث لاخداو كلذ خيبب ماو تمفرف |

 أماو لأملا تثَس ىلا كيلح يدرت نا أأما ١ ىراتخا:| ار أهل

 لاق 9 5 قينمؤوملا ريما اب كانرتخا دق ةدحاو ةحبص نولسملا

 رع هللا. ىصع نمو هتغاط تبجو ىلاعت هللا عاطا نم سانلا اهيا

 يلةعاط الف هتيصعناف هللا تعطاام ٍينوعيطا ٠ هل ةعاط الف لجو
 ط.سبلابو تكتيفروتسلاب رماف ةفالخلا راد لخدو لزن مث' يلع

 فترالا فزعب ناكمب قشمد عماج يلهث ىكس لب ةفالحلا راد
 (مويلاق٠ نالا ىلا نيهلاصلا نكسم وهو« ةيناصيعثلا هاقناخب »
 حا ةريغك ساوج اهدنع ناكو كلملا دبعتنب ةمطاف هن ًارمال

 تيب يف وهو ثناو انا نوكأ نا هرك١ يناف كفارغ يلنيفذأت نا
 ىتح لمح هب مف هفاعضا ىلعو هيلع كراتخا لب تلاقف دحاو
 نا ال لاق ديزي فلذتساو رمع تامالذ + لاما تس 2 عضو

 تا بسطا ال تيتو كيلا ثددر تش

 | هينوكشو جورجقع + ومو نع ةئامو ىدحا ةنس بجخر
 ناثْنَس شو هنع هللأ يضر قيفصل  ركدايثا ةدكاخ 5 الخ

 موي رش ةثنالثو رهشا ةثالثو



 8, ةيما ينب ءافلخ نم عساتلا لوح

 تو. موي ةفالخلا يلو ؛ ناورم نب للملا دبع.نب ديزي وه
 ضبا قاك نايلس هيخا نم دبعب زيزعلا: دبع نيرمع همم نبا
 دبع نب ديزي ىلا ذيزعلا دبع نيرمع بعك هجولا علم ايسج
 يب لل الا ينارا ال يناف دعب اما كيلع مالس :رضتحا ال كلما
 ال نمل ايندلا عدت كناف ملسو هيلع هللا ىلص دمع ةما يف هللا هللف
 اوذخ لاق يلو الف ' مالسلاو كرذع ال ند ىلا يضنتو يبن

 نه نوعبرا هيلع ل> دف ةدم هتريس راسفزيزعلا دبع نب رمعةريسب

 يف باقع الو باسح ءافلألا ىلع سيل نا هل اوفلحو ماشلا لها

 هي كلذويم هب عفتني مث مل عدختناف كلذب هوعدخم ةرخالا

 ىلع لمحو نالوجلاب ليقو ءاقلبلا نضرا نم لبراب يفوت « ةفالخلا
 س+*ث ريغصلا بابو ةيباجلا نيب نفدو قشمد ىلا لاجرلا قانعا

 ةدمو ةنسس نيرشعو مسن نع ةئامو سم ةنس نابعشنم نيب ظ

 ريشو نينس عبرا هتفالخ
 مد .ةيما ينب ءافلخ نم رشاعلا وس

 ديزي هيخا نم دهعب فلختسا كلملا دبع نب ماشهوه
 دو دم ةفالخلاب هورشب الف تارفلا لع ةفاصرلل ةنيدمب ناك

 انيعس اليمج ضبا ناك قشمد ىلا راسو هباحصا نم هعم نم



 ك2

 9 يي ب ببببببببتبغطعغطسشسيساابب ب ب ببلد بدبدعلدددبببدعبببيبيبلبيبييبعييعيعييعسعغبغبلبلبللدلتدعتغلطعطغع+هطسلل

 لس
 ة0اااااااااا ا ا ا ما

 لصح همايا يفو ( رش ةلقو مزعو ءاهدو ي ار | القاع امزاح لوحا

 ساورد مهيفو هولك نا اوبابف برعلا هيلع مدقف ةيدابلا يف طق
 نراتلمت هّلعو ةباؤذ هل ةنس ةرشع تس نرباوهو بيبح نبا

 0 لخدي نا دارا نم هبجال لاقف هيلع ماشه نيع تعقوف

 نوب فقو ىتح ساورد بوف نابصلا ىتح لخدف لخديلف
 فرز هي ملاولا دعو ايطمالكلا نا نينمأ ا ريماايلاقف اقرطمهيدب

 وول رنا يل را نينكارللا ريما .نذا "كاف ذرشنن الا اهيط فام

 انتباصاهنا نينماوملار يما اي لاق كرد هلا هرشلا لاقف همالك هاف

 تقدا ةنسو مهلا تاكا ةنسو محلا تباذا ةنس ثالث نوئس

 هدابع لع اهوقرفف هلل تناك ناف لام لوضف مكيدبا يفو مظعلا
 اع اهب اوقدصتفمل بلاك ومع ار الف مل تناك ناو

 هب الفاف كر أه ماشه لاقف ٠ نيقدصتملا يرجي هللا ناف

 5 هلو رايد فلا ةئاو يذازقم رماف اًرذع ثالثلا نم ةدحاو

 يسفن يف ةجاح يلام لاقف ةجاح كلام 1 لاقو مثرد قا

 ىتح الام ةلاهتعكي لخدي ال ماشع ناكو٠ نيملسملا ةماع نود

 قح ىذ لكل طعا هناو هقح نم ذخا هنا الجر نوعبرا دهشي

 يلعب نيسحلا نب ؛ يلعن و نجا فاو فو ٠ هقح

 هيتوتتركلا يف“ هتعب علان انلا 00 تايضر بللاطيلانب ,|



 ه٠١

 هوعيابو جورخلا هل اونسحو هورغا اغلا نيعبرا ءاهز ريثك قلخ

 ةفاوم_٠رغ هوهنو ريثك سانلا ءالقع نمو.هبراقا نم هحصنو

 مالسلا امهيلع نيسحلاو يلع هدج عم مهنه عقو امو ةفوكلا لها

 ةيسداقلا ةهج ىلا هعم رعب جرخ دحا ةئيصن ىلا ديز غصب غصي 8

 يف كلوق ام هللا كمحري هل اولاقف مهئاسور ضعب هيلع عقتجا مث

 لوسريدج اريزو اهه اطر فغ, هللا امهر ديز عييت

 لوقي يتب لها .:رم ادحا تعمسام و سو هيلع هللا ىلص هل
 ةعيلاوةاكلال اولُعَو سانلا يف اوادعف اولو دق اريخ الا امهيف

 هنع انوعفدف انقح رمالا اذه نا سسسحن انك تيبلا لها اندكك
 ديز مثاسف هتعبب اوثكتو هوقرافف ٠ افك مهب اندنع كلذ غاب مو

 ةهج . :رم ةفوكلا يلاو ناكو نوليلق ةعامج هعم قبو ةضفارا
 بامان اقوإكسم عقب قلاع ذب اشم
 نيتنثا نع هنعهللا يضر تام مهسلا عرساف هتببج يف مهس اديز 03 َ ري ا . : ,

 ثعبو هتثج رمع نب ففسوي بلصو هرمع نم ةنس تريعبراو
 ماشه ثام ىتح هتثج ثمادو قشمدب بصنف ماشه ىلا هنو

 يفوتو ٠ ةيديزلاب نوفورعملا مثو نميلا ىلا اوب رهو هتعامج تمزماو

 ةدمو ةنس نيتسو ىدحا نع ( ١١ ه)ةنس اهب نفدو ةفاصرلاب ماشه
 رشا ةعستو ةنسةرشع عسن هتفالخ
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 ظ 8, ةيما ينب ءافلخ نم رشع يداحلا رجح

 مون ةفالخلاب هل عيوب كلملا دبع درب ديزي. نب ديلولاوه
 ( _قشمد ىلا هروف نم راسف ةيربلا يف ناك ماشه همع توم

 تامرمل اكتبتم اريكس مخل ببر ش اًقساف رعشلا ديج ايوق ناك
 كربفا تيب رم عم ةسلاج هتنبا دجوف هتيب موي لخد ىللاعت هللا
 دشناف سوجملا نيد اذه ةيادلا هل تلاقف اتراكب لاذاو اهيلع

 ا ا نواف زا تاعيتام نياق وبقاوت وب
 ارمتقنساو » هل جرخنف بفيرشلا ىفصملا تي اموي لافت

 «قزمم لك هللا هقرزم» فحصللا قزف « دينعرابج لك باخو
 هللا هحف دشناو

 دينع رابج كاذانا .اهف * دينع رابج لك دموتأ
 ديلولا ينقرزم بر اي لّقف * . رشح موي كبرت يقال اذا

 ابرط اهنم برشيو هسفن ىتلي ناكف رم نم ةكرب عنطصاو
 ةريغك ايالبب ىلاعت هللاهالتبا مث ٠ اهفارطا يف ناصقن ربظي ىتح

 سانلاهتقم هققسفرثك الف ٠ ظمتي مل وهو هترس نم لوب, ناك هنا أهنم
 همع نبا ةيلوثو :هلتق ىلع اوعمجاو ةبطاق هيلع اوجرخو هوضغبو
 قشمد ديلولا نب ديزي همع نبا لخدف ةيدابلا نم هوعدتساف

 رش هولتقو هيلع اولخدو 97- هورصاخل دنجلا عم قفتاو



 سيدارفلا باب جراخ نفدو .هرصق روس ىلع هسأر اوبلضو ةلتق
 هتفالخ ةدمو ةنسني الثو عسن نع نيزتفعو تس ةنس'كللذو

 نارهشو ةنس

 -*8, ةيما«ىبب ءافلخ نم رشع يناثلا ل

 فتناورم نب كللملا دبع نب ديلولا نب ديزي دلاغوباوه

 ضقانلاب يقل( ١1١ ”)ةنس ديلولا همعنب !لتق دعب ةفالخلا كلع3و

 ؛ هيلجر هِي ناك ناصقنلو مهتايطعا نم دنجلا صقن هنال
 دبع نب رمع قالخاو نارقلا ءارقو كسنلاو ةدابعلل اربظمناك

 ةيمملاهتكرداو ةفالخلا ' علمي مل هنا الاعروو نيد اذ ناكو زيزعلا

 اكوام هرمع نم ةنسنيث الثو سمح نع ةحالاىذ عباس هماع نم

 رهسا ةتس هتفالذ ةدم

 8, ةيما ينب ءافلخ نم رشع ثلاثلا لهو
 موي ةفالخلاب هل عيوب كلملا دبع نب ديلولا نب ميهاربأ وه

 مو دامب ويرش رف ةعساجا صقانلا ديزي هوخا تام

 ةعمجو ةفالسحلاب هيلع لسي ةعمج ناكق ةفالخلا يف ىما هل تبت
 تااز امو ةرامالاب الو ا“ ةعمجو ةرامالاب

 هلتاقف كسب دمح نب ناورم هيلع جرخ ىتح ةبرظضم رومالا

 ىلا يهارب | شاعو دم نب قاوم ةفالخلا راد سنو تهاربا بربف



 م ١ ١

 ةعقو يف ةيمأ ينب نم لتق نم عملتفو ةئامو نيثالثو نينثا ةنس
 : ظ ٠ جافسلا

 س6 [ةبما ىنب ءافلخ نم رشع عبارلا جم
 هراكم ىلع ربصي ناك هنال راجلاب ىقلملا دمحم نب ناومموه

 يف رامح نم ربصا نالف برعلا لوقت هتعاجشل ىنثني الو برملا

 ةيمللا ثك |خض لبشا دنا ةف سينا يسب عاق خاك ءايقلا

 ىلا داع هل مالا رقتسا امو ميهارب ! د ةفالحلاب هل يوب

 تراكدنمز يفو ؛هيلع مدقو هنأ هنمأتسيميهار ,١لسراونارح

 يفو ةعاطلا نع ضعبلا درو دالبلا ين فالخلا كهتساو نتفلا

 يناسارألا ملم نب نمحرلا دبع ا همايا

 هل اوعيابف .ةفوكلاب حافسلا ربهظو ساعلا ينبل ةرعدلا بحاص

 نال نيلي دنع نب نع نينئابع مه عويجو ةفالخلاب

 لاتقلا .محتلاو لصوملا برقب فاعلا قتثلاف ناورم لاتقل

 ديس يعيدبا لظب ' قشمد# تذدلو:برملا تدتشاو
 مريغو نيبومالا نم ةريثك فولا لتقو ديدش برحو راصح
 هعبتو ىصحي ال ام هركسع نم لتقورصم يلا ناورم مزملاو
 | نم ةعامج يتلف ندرالا رهن ىلا لصو نا ىلا يلع نب هللا دبع

 دع ماو مخ 7 تال انياب ىف ل ةبما ينب



 ىدشساو مهيلع اوسخ طسبلا مهيلع طسب و ثوبحسف مهبحسب هلا

 نيبسحلا مويك موي هللا دبع لاقف مهنينا نوعمسي مثو اولك|فماعطلاب

 هاوس الو ( هع هللا يضر )

 (مويفلا دنع ةيرق اريصوب ىلا لصو ىتح ناورم مزهناو
 لخدو ريصملا هللا ىلا لاق ريصوب لبق ةبرقلا هذه مسا ام لاقف

 لسو هسار عطقف هب ىماف هيلع / هل امداخ نا هغلبف ةينيتكت

 نب سماع هقحلا مايا دب مث ٠ ناسالا تاكاذ ةره ثءاؤ هناشل

 لتاقو ةسينكلا ىلع مجمف حافسلا عم ناك يذلا ينزملا ليعامسا

 هاقلاو هناسا لسو ناكملا كلذ يف هسار عطقو ناورم لتقف ىتح

 صاع ل اقف ناسللا تلكاف اهنيعب ةرهلا كلت تءاذ ضرالا لع

 ىلع سماع ساجو ءايفاك ناكل اذه.الا بج ايئدلا :يف نكي ملول
 ةنباب اعدو ٠ هيه ناورم ناك ىذلا هماعط لكاو ناو رم شرف
 اهيلع كدعقاو هشرف نعناورم لزنا ارهدؤا رماعاب تلاَقفْن اوم

 لمجاو كتظعوم يف علبأ دقل هتنبا تمدانو هءاشع تنشعت ىتخ

 ةئامو نيثالثو ثالث ةنسكلذو اهفرضو رماع ىحتساف كطظاقيايف

 نينس نْنْجاةبتفالخ. ةدقؤ ةن نيسفنواتنب قاورفتو بخ خأكلاو
 روهشا ةرسعو
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 - 22ماه ليك
 م57 اوماقا نيذلا ةيما ىنب ءافلخ نم ىااثلا مسقلا خد

 م57 سابعلا ينب ىلا ةفالخلا تلقتنا ال سلدناب ةد-

 دالبلاو تاهجلا ف مهب بيرك "قم قرفغت لئقلا رحتسا أل

 كاملا دبع نب ماشه نب ةيواعم نبنمحرلا دبع نيراغلا نم ناكف

 لخادلاب بفليو ناورمنبا
 ةثامو نيثالثو عست ةنس سلدنالا ع ةفالخلاب هل عيوب

 قلطم ةاكلا نفان و ناك ربشا ةعبراو ة:سنيثالثو اثالث هيف ماقاو

 دبع نب :ماشه هنا هدعب كلقو (171) ةئس يفوت ٠ ةدارالا

 هدغب نلؤتساو »18٠١« ةئسىفوتو رهشا ةعبسو نونس عبس نمحيرلا

 قالا افطار هن هعف الخ ةدم تناكو ماشه نب مكحلا هنبا

 تجرخ هماداىفو مكحلا نبنمحرلا دبع يلوت مث4187»ةنسىفوتو

 نيماسملا نيبو مهنيب ىرجورحبلا نم سلدنالا دالب ىلا سوجلا
 ةعبرا مهنم بروملسملا منغو سوجلا اهيف مزهنا ةريغكا بورج
 ةدم تناكو مثدالب ىلا سوجلا برهو مئانفلا نم أهيف اه بكارم
 نيعبراو لج فلخو رشا :ةتسو ةنس نيثالثو ىدحا هتفالخ

 اهيصف اهيقف ناك نمحرلا دبع نب دم هنبا هدعب ىلوت.م ٠ ادل
 عمسي مل يتلا ةروهشملا طبلس ةعقو بحاصوهو داهجلا ريثك اغبلب

 فينو فلا ةئاهلث رافكلا نم اهيف لتق اهلثب اهلبق
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 ة:سنيتسو سمح نع«؟17»ةنس نمحرلا ديعنب دم يفوت

 هدعب ىو م ٠ ارهش رشع دحاو ةنس نوثالثو عبرأ هتبالو ةدمو

 نمحرلا دبع هوخا مث ٠ دم نب هللا دبع مث دم نيرذنملا هدلو

 ٠ دمج نب نمحرلادبع هوخا مث « دم نب هللا دبع مث ؛ دم نبا

 اوناكو سلدنالاب نيبومالا نم نينمأما ريماب بقل نم لواوهو
 هدم تناكو رصانلاب يقلو فئالخلا 8 ةفيلخلا نومسإ هلبق

 ىلوت مث ٠ ةنس نوعبسو ثالث هرمعو افصنو ةنس نيسخ هتيالو

 |ىلاع اهيقف ناكر صتنملاب بقا نمحرلا دبع نب مكحلا هنبا هدعب
 روشاةعسنو ةدسةرشع سمخ هتفالخ ةدمو خيراتلاب ملعلا ريثك

 نينسرشعهرمعو مكحلا نب ما شه ىلوت رث ٠ ةنسنولسو ثالث هرمعو
 ٠ ةوزغ نيس وحن ازغف وزغااب لغتشا ربك الف هللاب ديؤملا بقلو
 دمه همع نبا هيلع جرخ مث ٠ ةنسس نورشعو عبس هتنالو ةدمو

 ىلع دم ىلوتساو ةبطرق يف هسبحو ماشه ىلع ضبقو ماشه نبا

 نب دم برهف مكحلا نب ناولس هيلع جرخ نا ىلا رقساو كاملا
 ىلا يديملا دم داع ةئاوعبرا ةنسب يفور اجلس ىلوتنناو ماشه

 د ىلع اوضبقو ركاسعلا رابك مهتجا من ناولس برهو كالملا
 كإلملا ىلا هوداعاو سبجلا _:ره ٍديؤملا ماشد اوجرخاو يدملا

 كالملايف ديلا رّمساو «هلئقب رماف هيدي نين يدهملادمم اورضحاو



 كفي

 نم ديما مانشه اوجرخاو روكذملا نايلس عم ربربلا تقفتا رث ْ . :

 كلذ دعب ربخ ديول ققحت, لو ةبظرقب هرصق
 0« ا/» ه4 ب يفو هللاب نيعتسملا بقلوركحلانب ناهلس عيوب مث

 ئرجو ةبظرقب ناملسىلا راسو ةريثك ةعابج هيلع 2 افي يرماقملا

 ناولس لتقب رما 0 اريسا دخاو ت”راولس مزه ذ لائق ف معمَح

 لجز ماق قانا هدب ف ةبطرق تمادو اولتقف هيحاو هنباو

 هلاب 2 بقأو ماشه نب نمحرلا ديعوهو ةيمأ ىلإ نم

 ٠ ةئسلا هذه در م ةحملا ىذ يف 6 رث يدبملاو+اوهو

 0 تاممو سو بريف

 ُ يول_لادومح ْنن يحب ةعاط لع ةبطرق لدا مج 2

 نب ماشه همسا ةيما ىبب نم الجر اوعيابو هتعاط نع اوجرخ

 اهركذ لوطي رورشو نكف ةمايا ف فىرحو هللاب ردتقملا بقلو دمج

 و ,مرلا ذيع دلو نم أمضت هذعب ةبظرق لها مأ ماقا و هوحرخا مث م

 ناف للفت نا كردلع قم هل اولاق هولون نا اودارا الف ةيمأ ةهسشأ

 ينواتقاو مويلا ينوعياب لاقف ةيما ينب اي ركنع تلو دق ةداعسلا
 دالاب نامت ”كلذ دعب ةربخ ربي لف ىلخاو رما دل مظتنيلف اد
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 اوراصو ءاسّؤرلاو فاراطالا باعصا اهمستقا اهعباوتو سلدنالا |[

 نم ةيومالا ةلودلا ضارقنا كلذ نع ًاشف تفئاوطلا كول هبشا
 | مالسالا لالمعضا ىلا كلذدعب رمالا ل !ناىلا اهريغو سلدنالا

 اهنم نيملسملا جورحو س سأدنالا يف

 ثراثابلا
 م7 سابعلا ىنن : .ءانتنإو مسا

 نوثالثو ةعبس مثو قارعلاب نويثملا مهنم م نيعسف ىلع مشو
 مهنم مسقو ٠ ةنس قورشعو عبداو ةئامس مهتفالخ ةدمو ةفيلخ

 ناتئام اهيف مهتفالخ ةدمو ةفيلخأ ريشع ةسمخ مورصمب نوهيفللا

 ةئس فصنو ةنلسس نوسمحو سم“و

 م7 حافسلا نييسابعلا 0 ا نم لوالا جو

 نب هللا 7 يلع نبب دمج نب هلا دبع سايعلاوباوهو

 ةفوكلاب ل عيوب « فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نب سابعلا ظ

 ٠ ةئامو نيثالثو نينثا ةنس لوالا عير نم تلخ لايل ثالث |

 ن٠ ناك ةّنيملاو ةينللاو هجولا نسح أحيلم ضييبا اليم ناك
 ةمهإبا سانلاب ىلع عيوب الف « كامذلا كنفس ىلا اميرمسسانلا عنا |

/ 



 هلئركف هسفنل مالسالا فطصا يذلا هلل دجحلا : هئبطخ يف لاقو
 هفيكو .هلها انلعجو «انب هدياو ءانل هرابتخاو ةمضعو هفرشو
 لوسر نم مهتبارق ركذ مث ذ مث ٠ هلع نيباذلاو هب نيماوقلاو هئصحو

 هللا رضبق الف : - لل نارقلا نمت اي اب اسو هيلع هللا ىلص هلا

 اوراخ ناورمو برح ونب بنو نا ىلا هباعصا سمالأب مأق ةيبل

 ائيلع درو انياب مم مقتناف اوف وفوتسا ىتح انيح مل مل ىلماف اورائتساو

 حتتفتسا ماني متخو 2 ذرالايف اوفعضتسا ن 9 هب "نول انقح

 ةنس يفو* كلاما هل 2 2 : هللاال الا تيبلا لها انةيفوت اموانب

 موييفوتو «ةفالخلا راد اهريصو رابنالا ىلاحافسلا لقتنا (1؟)
 1 لرشالثو ت م ةجحلا يذ نم تلخ ة ةرشع ثاللنا دحاللا

 نيثالثو نيبثا نبا وهو ةيعثاملا اهامسو اهانب يتلا ةنيدملاب ةئامو
 نفدو رهشا ةعسنو نينس غب را هتفالخ ةدمو ةنس فصنو ةنس

 ٠ ةيدقلا رابنالاب
 0 نيبسابعلا ءافلخلا نم يفاثلا و

 هللا دبع نب ىلع نب دمحشنب هللا دبع روصنما رفعج وبا وه : 5 : ١

٠. 

 سس ليل للا. يي _جييبيييييعصص سس سس سس سس ل ب دب بيبي ي شي يشب شب يي ِب_- يه -ا- هس دي ند نسما

 ل سما نسا يب ببال

 هءاج َ حاغسلا هيخأ توم دعب ةفالخلا هل عيول ِ سايبعلا ى

 هللا ءاش نا انرما افص لاف ةيفاصلاب فرعي ناكم:ةفالخلا ربخ
 ْ ظ ٠ ةماعلا ةعيبلا سانلا هعياب ةيعشاملا ىل يلا عجرو مهب مج اف ' ىلاعت



 هجولا بحر ةيجللا فيفخ رعما ًاليوط سابعلا ينب لخ ناك |
 ماعدا ةويودي مررت انناتلسم نامت

 ىتح اريك اقلخ لتق « لقملا لماكب عللاو وبال اكران لال
 يناسارخلا 5 يبا لتقب مانا هلمعام لوا ناآكو هكلم ماقتسا

 لاقو كاملا هل رقئسيل هلتق؛مبككمدبم يذلا وهو مهتوعد بحاص
 الا مامالا لمح يزلاوهو «اتدسُلا هللاالا ةملل امهيف ناكول»

 لاعلاة بساحل تيناودلاب بلماوهولبقي زف ءاضقلا لم ةفيجبلل]
 ١ نيبسابعلا ءافلخلاوباوهو « ةبحلاوقنادلا لعىتح ةقدلاب عانصلاو

 تانارقلاو موهجنلا ماكحاب لمعبل نيمجينملا برق ةفيلخ لوا وهو مهلك

 ةيبرعلاب ةيمجعالاو ةينايرسلا بتكلا هل تجرت ةفيلخ لواو
 نيودتب <يدب هرصع يفو ٠ سذيلقو ةئمدو ةايلك باتكك
 جيرج نبا فدصفريسفتلاو هقفلاو ثيدحلا نم هتاتكو ملعلا

 ىبا نباو ماشلاب يعازوالاو « ةنيدملاب أطوملاسنا نب كلامو ةكمب

 يروثلا نايفسو نميلاب رممو ةفوكلاب ةملس نب دامحو هيو رمع
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 سوفنلا ٍينروصنملا ةبيه تمظع ةئامو نيعبراو ناك ةنسيفو

 هنال سلدنالا يوس قبب لو ميلاقالاو دابعلاو دالبلا هل تنادو

 ةنس فيو ؛ مدقل !؟ لخادلا يومالا نمحرلا دبع اهيلع بلغت

 ةفالخلا راد اهبلا لقنو دادغب ءانب مث ةئامو نيعب زاو عسن

 ىرتشاف مارحلا دحسملا قيض هيلا سائلا حش (5) ةنس فو

 مخرو ىنب فيخلا دجسم رمعو هيف اهلخداو هلوح نم لزانلا
 مظعالا مامالا يفوت ةئامو نسمح ةنس يفو ٠ هللا همحر رجحلا |
 ءانبا ١ر٠ نانزرملا نب ناعنلا نب تباث نب نامعنلا ةفينح وبا

 «ذسرت ةماؤازانثالا نموا اشن "لهآ نم وا لباك لغا نم سزاف

 يبا نب ىلع نينمأوملا ريمال ىدها يذلا وه نابزرملا نب ناعنلاو

 يضر يلع لاقف ناجرمملا موي يف ولالا ددخ أ يعزل

 يضر ىلع ىلا تباث بهذو ٠ ( اذكه موي لك انوجربم ) هئغ هللا
 وبا ذخا ٠ هتيرذ يفو هيف ةكربلاب هل اعدف ريغص وهو هنع هللا

 حابر يبا نب ءاظع نم معمونالس يبا نب دامحن ع هقفلا ةفينح

 فارصلا بدبح نب ؛ مثيفاو د راثد نب براخمو يعيبسلا قحما ىلاو

 ٠ ةورع نب مشاهو 6 , هللا دع لوح عفاثو ردكتلا نب دمشو

 «كلام نب سنا مثو  ةباصصلا ن :م ةعب راةفينح يبا نمز يف ناكو

 ( ةنيدملا يدعاسلا دعس نب لهسو (ةفوكلاب قوا يبانب هللادبعو
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 ذخا الو مهنم ادحا قلب ملو ةكمب ةلثاو نبرماع ليفطلاوباو

 ٠ هنع هللا يضر ليفطلاوبا ةباعصلا نمتامنهرخ او ٠ ايش مهنع

 حارجلا نرب عيكوو كرابملا نب هللا دبع ةفينح يبا نع ىورو

 ينابيشلا نسحلا نب دمحو ميهاربا نب بوقعي فسوي وبا يضاقلاو
 7 مويخو

 مكاد اعشاخ قل ادعتم أعو و نخل 2 ”ادلاماع املاو قاك

 ةاساوملاو ةسلاجلا نسح قلخلا ن سدح هينولا نسحةعب رذاكو عرضتلا

 سانلا:يبفاشلا لاق  ةمت مهالحاو ًاقطنم سانلا نسحا هناوخال
 ةفينح ابا تب ار سنا نيكل امل لبق ٠ هقفلا يف ةغيحبول لع لايع

 بهذ ابلعجي نا ةيراسلا هذه يف هتلكوأ الجر تيار معن لاقف

 ةنسلا نم بجر يف دادغبب يفوت ٠ سايفلا يف أماما ناك ؛(هتححي ماهل

 مامالا لاق ٠ ةنسنوعبسس هرمعو نار زيجلا ةربقم يف نفدو ةروكذملا

 نينماوملا ريما يلا ثعبف لحاسلاب تنك هنعهللا يضر يغازوالا
 ينسلجاو مالسل ىلعدرف ةفالخلاب هيلع تسهيلا تلصو الف روصنملا

 ريما اي ديرت امو تلق يعازوا اب اب انع ك اظن يذلا ام يل لاقو

 كابا تلق 1 روث عرم'سانتقإلاو نع ذخالا ديرا لاق نينمأرملا

 امواو عدرلا حاضف ٠ هب لمعت الو ايش معسل نا نينمئوملاريما اي
 ملص ال: ةبونم نيل اهله لاقو نوصنملا ل تاغ شل اقل هناي
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 ظ لع لوهكم ىتثدح نينمأوملارما اب تاقف يعازوالا 0

 لاو ايا :لسو هيلع هللا لص هللا لور لاق لاق رشب نب ةبقع

 كاملا نأ نينمأرلا ريما اي.« ةنجلا هيلءهللا مرح هتيعرا اشاغ تاب

 نوي مل 5 كا ىقبب ال اذكف كيلا لصي مل كالبق نمل قبول
 رداش ا اذحلام» ةيالاءذهيف سابع نبا نع ءاج؛كريغل

 || مسلا# مي ف 0 نا ءعاصح الا ةزيكسألو رغم
 || يتغلب نينمؤلاريم لالا هتدصحو يديالا هتامع اع فيكف

 ةعبض تازفلا ء ىلع طاش 37 ةاش تتامول'لاق باطخلا نبرمع نا

 ٠ كطاسب ىلع وهو كلل دعمرخ نب فيكف اهنع لئسا نا تيشخل

 نا ىتح يمتناو ىكبو ههجو ىلع هعضوو ليدنملا روصنملا ذخاف

 ناو هقحي هلا مايقلا ةدشلا دشا نانينمأئملاربما اي تلق َ هتمحر

 نمو هزعاودللاهغفر هللا ةءاطب علا بلط نموىوقنلا مركلا مركا
 نينماوملا ريما اي كأ) ىتتهصن ىعف هعضوو هللاهلذا هللا ةيصهب هبلط

 ىلاتاقف نيا ىلا يل لاقف دامب هللا ةمحرو كنلع مالسلاو

 ٌتنْذا لاقف ىلاغت هللا ءاش نا كنذان نينمأوملا ريما اي نطولاو دلولا

 الف هيلع نيعملاو ريخلل قفوملا هللاو !ملبقو كتعصن تركشو كل
 ةئيصنلا يف بهما ريغ لوبقملا كناف اهلثم يابا كتعلاطم نم يناخت

 ىلع هب تريعتسي لام روصنملا هل مف هللا ءاش نا لمفا:ثلق
 ممم سس.
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 تنك امو نينمألا روما اي هنع ةينغيف انا لاقو هلبقي لف هجورخ
 قدصو هبهذم روصنملا فرعف ٠ ايندلا نه ضرعب يتحيصن عيبا
 حاورالا كانت هللا محر» ٠ هتاص هدر يف هيلع دجي لف هدصق
 ٠ « ةرهاطلا

 نيتسو عسنأ نع ةئامو نيسمحو عبس ةئس يعازوالا يفوت

 اضاع هدو ورمع نب نمحرلادبع ورمتوبا وهو ٠ هرمع نم ةئس

 اينو نيناثوا ناز هلل 'كبلهت دلو يعاذوالا ميملا رم كوة

 ابل ىرخ ىلا دلب نمد“ اهنتلقتتو همارجح 959

 سنا نب:كالأ ئازو زيتيكا فا نب ىبحبو ءاطعو يرهزلا نم

 نيريس باو يرصبلا. نسملا ىف ةرصبلا ىلا:لختزو يروثلاو
 الو معا الو لقعا ءاغلخلاو كولما "يف نكي ملام هسفنب بق
 مم ةعامج هنع ذ>او ٠ هنم حصنأ الو رقوا الو صفا الو عروا

 ا جراخ عاذوا ةلحب قشمد لزن مث ٠ كرابملا نب هللا دبع
 د 3 اسك ير سدني اهيأاو ةبيقعلاب ىعسلو سيدارفلا

 اهريغو هناغملاو ثيدحلاو هقفلا يف دالبلا رئاس يفو اهلها يف

 هنوأجي هنمز يف ةمئالا ناكو ٠ ةتسلا بتكلا باعصا هل جرخو

 اهنطوتساوةطبارملا دصقب توريب ىلا لقثنا مث هلمعودهلعل هنورقويو

 2 لوالا عب د رنم وا رفصنم اتي, نيتليال هتيب مامح يف يفوت اهبو
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 ةيرقب اهم لايما ةثالث ىلع ثوربب جراخ هربقو ةروك ذملا ةئسلا

 هللا همر ناك *ال وئا ال ممر نالا تعبصا ( سوغتح ) اهل لاقي

 اهيليامو ماشلا لها تب دقو“ ةرعم هب ةيحللا فيفخ ةعبرلا قوف
 ةنس نيرشعو نيتئام وحن هبهذ» ىلع نودبعتي سادنالا لهاو

 «هنع هللا يضر» سنا نب كلام ةرجملا راد مامأب روصنملا مقجا
 ٠ هعسوو ما اراد عملا رمعو ح ني ًاظوملاهنع ذحاو ةرونملا ةنيدلاب

 ميهارب 1 دعاوق ىلع اهينبي و ةبعكلا 2 ترا كلام نم ناطو

 ةبوعل ات بلا لعجتال لاقو هل نذأي لفمالسلا امهيلع ليعامساو

 ٠ هلرمأ لثتم :هماق © نينمأوملاريما أي كوللا

 طقسا ةمركللا دكم هلوخد لبق ىلاعت هللا همحر روصنملا يفوت
 ةثامو نيسمخحو ناك ةنس ارحم ةجحلايذ عباس يف تاشهسرف نع

 ىدجحا هتفالخ ةدمو ةنس نيتسو ثالث نباوهو كانه نفدو

 ارهشر شع دحاو ةنس نورشعو
 مد . نيبسابعلا ءافلخلا نم ثلاثلا جد

 ٠ دمحم نب هللا دبع زوصنملا رفعج يلا نب يدهملا دم وه

 دادغب ٍذئموب وهو هنم دهعب روصنلاهيبا ةافو موي ةفالخلاب هل عيوب

 وهو : قلخلاو قلخلا نسح ةيعرلا ىلا اببحم احودمم !ًداوج ناك
 نيبلخلملا ةقدانزلا ىلع درلل. لدجلا بتك فينصتب ىما نم لوا
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 الخ مه« ىنفاو مهلتاقف بلح دالب ةهج يف اريثك اورثك/ مهنال

 كسمملاب اهييطو ةبعكلا اسكويدبملا+ (15 )١ ةنس يفو ٠ اريثك"
 نكت لو ١اهجزاخو اهلخاد نمو اهالعأ ىلا اهلغسا نم ربنعلاو

 دازو ةريغك ارود ىرتشاف دجسملا طسو يف نئلقو ةرظعملا ةبمكلا

 ةرظعملا ةعكلا ت راصىتح يناملاو ياشلا يلامثلا ناجلا م رملا يف ||

 حالصاو ةراعب ماو تلا دكم ىلا لمح نملواوهو ٠ مرحلا طسو
 ريصقلب ىماو * رطملا ءام عمل اياكرلاو ازيلا رفخيو دكم قيرظ ١

 ٠ سو هيلع هللا لص هللا لوسر رينمرادقم لع اهريصو ربانملا

 هتافو تناك ٠ نيمرحلا لهال اهنيعو ةرصلا زهج نم لواوهو

 يوت يذلا لحما يف شعن هل دجوي ملو ةئامو نيتسو عست ةنس

 ىرق نم ةيرقب زوج ةرجش تحن“ _:رفدو باب ىلع ليش هيف
 ( ةنس نوعدراو نانثا هلو ديشرلا هدلو هيلع ىلصو قاس نادنسام ||

 ةئامو نيتسو ىدحا ةنس يفو٠ رهشو نينسرشع هتفالخ ةدمو

 دوهشملا دهازلا لئاو نب ركب نبا روصنم نب مدا نب ميهاربا يفوت

 هدي لمع نم لكي ناك ماشلا لحاسب طيارو خلبب دلو « ةلبجب
 نيتاسبلا ظفحو نيطلا يف لمعلاو داصحلاك

 42, نيبسابعلا ءاناخلا نم عبارلا ل

 توم دعب ةفالخلاب هل عيوب ؛ يدهملا دمم نب ىداحلاوه



 ناكل

 نراتشربط لها براحي ناجرجب امقم ناكو (115) ةنس ةيبا

 ديشرلا هوخا داذغبب ةماعلا ةعيبلا هل ذخا مث نادنساب هل ميوبف

 مادهما ؛توربجو ةمظع اذ ًاحيلم اميسج اليوطن اك : دادغب مدقو

 ن*لواوهو نيبسابعلا ءافلخلا ما يثو نارزيحلا يق ةيربرب دلو |
 تب ةراغ لاك ناك و ةفهرملا فويسلاب هيدي نيب لاجرلا تشم
 نسحلانب لع نبنيسملا رهظ( 5١/)ةنئس همأيايفو ٠ همايا يف مارملا

 هئيب لها نم ميظع ممجيف ةنيدملاب ٍبلط يباني لع نب نسحلا نبا

 نب رم وهو ) يداحلا فرط نم ةنيدملا لماع نيبو هنبب ىرجو

 رم مزهناف لاتق ( باظخلا نب ردع نب هللا دبع نب زيزعلا دبع
 دينعن مةعامج هب قحلو ةكم ىلا نيسحلاجرخ مث نيسحلانمانلا عيابو |

 || مهنم سابعلا ينب نم ةريثك ةعامج ةنسسلا كلت مح دق ناكو ةكم |

 مهيلامضناو ىلع نب ناهلس نب دمعو روصنملا رفعج يبا نب ناهلس

 نيسحلا لققف ةيورتلا موي وب اولئتقاف مهيلاومو م.تعيش نمةعامج

 || نإسيردأ مهنم تلفاو ريغك نيبنسما نم لثقو هناصصا مزمناو
 ىلإ هذف مهنع هللا يض 1 "لع نب قطا نيسشملا نب هللا دنع

 سي ردا لم سابعلا يب كون يعيشلا حضاو أهديرب لعورصم

 برضف كلذ يذاملا غلبف ةميط ضرا ىلا برغملا ىلا ديربلا ىلع
 خامشلا:هيلا ديشرلا ّلسرا ىت> كانه نسردا يقسو حضاو قدع



 ةدعب تداوف ىلبح ةيظح سيزدال ناكو « مسلاب هلاتغاف يعانلا
 دالبلا كالت كالج لقتساو ربك مث  هيبا هساب .سيردا هوقم انا

 نيعبنم ةئس دادغب ةفيسداملا فوت ٠ اهيف نسحلا ةيزذ ترثكو

 ةنمهتفالخ ةدمو هرم نم ةنس نيرشعو عم * رع ةئامو

 و نوعبراو ةسمو

 2, نيبسابعلا ءافلللا نم سماخلا له

 دعب ةفالخلاب هل عيوب يدملا دممنب ديشزلا نو 24 وه

 ةلي تناكف) نومأملا هدلو هل دلوو(١17١) ةنس يداحلا هخ

 1 ١ نارزيملا هماو ( ةفيلخ دلوو ةفيلخ يلوو ةفيلخ 9 2-4

 .٠ ( لجوزع هلل ةردقلاو ةمظعلا ) ةقاخ شقن ٠ يداها

 عيرلشلا هلغطوندق ايي ابل انت الاول تيا" زاك
 ىلدي ناك «بدالاو ملعلا يف رظن هل؛ضرالا كولم لجتا نم وهو

 فلاب موي: لك هلام ضلا> نم قدصتيو ةعكر ةئام ةليلو مويلك

 تلك لاقي زيملا ةناؤامن انا يحل /هلاوزملا بنج اكو مرد

 د.ثرلا لاق مت هفرعاال لجر يدي ىلع بصف موي ديشرلا عم

 الالجا انا لاق الت لق كيدب ىلع بص نم يردتا

 هيضاقو ةكماربلا هوارزو ؛ هريغل عمتجي ملام ديشرلل عمتجا
 نب سابعلا «مدنو ةصفح يبا نب ناورم هرعاشو فسوي وبا
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 هبجاحو ىبصوملا مهجلربأ هينغمو ةديبزهتجوزو هيبأ مع نبا دمح
 مايا تناك دقف ةلمججاب و ؛ مهمظعاو سادلا ىغبا عيبرلا نب لضفلا

 ةعاسلا عانطصا لوا « ةعانصو اهقفو ادداو العو اريخ اهلك ديشرلا

 ناليزاش ىلا ةريهشلا ةعاسلا ىدها يذلا وهو ٠ همايا يف ناك
 نقوصاصقلاو نيْحِرَّوملا ضعب هركذي.ام اما ٠ ذئتقو اسئرف كلم
 | يف كمهني ناك هناو تاركسملاو تاوكنملا طافت ناك هنا نم

 :: هله نيازن نان ورع هنوركذيبإمز تاوجشلاو ارب
 | هلكق ديشرلا عم تالبعزملاو تاياكحلا _درم يناه نبا
 ماقمو فيكح هب ملكتلا الو هلقن ا هلع ا ذك
 هنكيو ديشرلا نوراه ماقم ًاصوضخ كلذ لثم نع هزني ةفالخلا

 يلا جارخلا باتك ىلا رظنا «ةوبنلا نم ةبارقلاو نيدلاو ملعلا نم
 ديشرلا ماّقم ققمتتو فرعت ديشرلانوراحل يضاقلا فسويوبا هفلا

 نقيم وموت للتق هتازج را ععنالاو ملفلاديف
 ديشرلاىقستساف اموي ديشزلا نوراه ىلع كامسلا نبا لخد

 نينمدوملا ريما اي كللسر لع كامسلا نبادل لاق هذخا الف زوكب يف ١

 برشا لاق ىكلم فصنب لاق اهيرتشت مكتب ةمرملا هذه تيم
 اذاع كذب نم اهجورخن تءنم ول ىرتا لاق برش ايلف هللا كانه

 ةبرشدنيف كلمنا لاق ىكم عيمجب لاق اهجورخي يرتشن تنك



 ىّرةفالخلا يلو امو ٠ ديشرلا بف هيف سفانتب ال ناريدجل هام
 دق ىمالا اذه نا هل لاقف مانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبا

 ازغو شويجلا زهخل ٠ نيمرحلا لها ىلع عسوو محو زغاف كيلا راص

 الامنيمرحلاب قرفو أيشام سانلاب و رفظو مورلا دالب فارطايف
 رفعج داق ةفالخلا يلو الو ٠ دحاو ماع يف هلكك لذ لعف اريثك
 ىجحي لاق«ةنس ةرشع عبس ةرازولا يف قبف ةرازولا ييمربلا ىجحي نبا

 ةكوشتيوق مث «افورعم هرطماف دعرب كلق مادام "يب اي رفعج هنبال

 مبمرك م انغ ببسب مهمزع يوقو مث انغو مهتوطسو ةكماربلا

 كلملاو ةديقعلا داسفو ةقدنزلا مهيفربظي نا داك ىتح متاخسو

 مهلتق اذاف مهنم هيلع يشفن هنود كلاب اودبتسا مهنا ميصلاو

 )١84( ةنس رفص لهتسم يف كلذو مداباو

 ناسارخ دالب نم سوطب وزغلا ىف ديشرلا نوراه يفوت

 نع ةئامو نيعسلو ثالث ةنس ةرخالا ىدامج ثلاث يف نفداهبو
 سشوطب تومي هنا طيح هئا لبق ٠هرمعت نم ةنسنيعب راو سمخ

 يف ضيرم وهو لح مث ٠ هل اورفخ اربق ىل اورفحا لاقو ىف
 اذه ىلا ريصت مدا نبا اي لاقف ربقلا ىلارظن ىتح لمج ىلع ةبق

 ريش ىلع وهون ارقلا نم ةمتح هيف اًةوارقوربقلا اولزنف ًاموق سما مث
 ةدسمو ٠ دادغبب ذئنيج وهو نيمالا هدلول ةفالخلاب دهعوربقلا
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 لطي دا ةئس نورشعو ثالث هتفالخ
 مد ليكن -20* 

 لرب كلام هللا دبع وبا يفوت ةئامو نيعبسو مسنأ ةئس يف

 ماما ىندملا يعبصالا ثراحلا نب رمت نب ماع نب كلام نب سنا
 نع ململا ذخاو ٠ نيعستو سمح ةنس ةئيدلاب داو ةرحطلا راد

 ٠ باطلا نب رمع نبا ىلوم عفا نعوايت مه زا نعوميعن ىبانب مف مها

 ةنيدملا يف يدونو يفاشلاو ديعس نب ىبحيو يف 2 هنع 0
 ًاضوت ثدحي نا.دارا اذا: ناك نمنا نب كللام.الا نسانلا قفي ال

 أيظعت ةبيهو راقوب هشولج فِي نكمتو هشارف ردص : يلف

 ةئيدملا يف نكرياال ناكورماسو هيلعهللا للص هللا لوسر ثيل
 لوسر دسج اهيف ةنيدم يف بن را اللوقيو هنسزبكو هفعض 3

 رماقم ةعفرو ولع ىف لزب 1مم م نوفدم ملسو هيلع هللا ص هللا

 عبدانع روك ذملا ةئسلا نم لوالا عيبر يف ةنيدملاب يفوت نا ىلا

 يفوت ةنسلا هذه يفو ٠ دقرغلا عيقبإ نفدو هرمع نم ةنس نيناةو
 ذا كلام لبق يفاشلا . خيش يلا هيقفلا يجنزلا دلا نب ملسم

 يفو ٠ يجنزلا يمس اذإذ ٠ ةرمح انريشم ضيا ناك ٠ هقفلا هنغ

 تو اثر يؤرخ همن ةيوميس ينوتباإ )هم

 دنا نب ب ليلا نورت ذا ريا و يف نيرخأتلاو نيل



 هيو.يسو ٠ ةنس نوثالثو نات اهرمعو زاريشب ليقوةواس ةنيدمبىفوت

 هيون (11+)ةئين يىفو«هتروصلامخج حافتلا ةحنار ءاتغم يسراف

 ةميخ نب دعس دلو نم ميهاربا نب بوقعي فسوي وبا يضاقلا
 هتبحص هما ىلع تلاطو امتب فسوي وبا شن (يراصنالا ىباهصلا

 دنع ثرضخ اهب شيعتي ةفرح ملعت نع هضارعاو ةفينح يبال
 :ي اذوه اه ءانعر اب يرم اهل لاقف كلذ ىلع هتبتاعو ةفينحيبا

 ركذ ديشرلا دنع هلكاو ربك لف ٠ قتسفلا نهدب جذولاغلا لك ١ ظ

 هللا روني رظني ناك ةفينح ابا نا ديشرلا لاقف هل كلذ
 هك ني ىلاكلا ءانلملا نم ويدابتلا . رق

 دعب ةفالخلاب هلأ عيوب ديشرلا نوراه نب نيمالا دمحم وه

 ردع- تب ةددز هماو (هنم 1 ١) اا هيبأ ثوم

 لع ىوسو هاوس ةيعمأه همام ءاملا يف نكي ملو روصنملا نبا

 نه نيمالا ا ناك منع 3-0 نسحلاو بلاط ىبانبا

 اج نسملا ميدب احيلم انهت الي وط .ةروص نمانلا ننسجا

 فرشا ةل_بيضفو بداو ةحاصفو ةعاوشو شطنو 9 ٌةوُقاذ

 ىغصي الريذيتاا ريك ر يدتلا 7 ناك هنكل ٠ اماوابا كافلخلا

 يلو ال ٠ تاذللا ىلع لابقالاو وهللاب لغتشإ هيلع ريشم .- ىلا[
 .ينامتلا ةم ةمداتمو هيب بارق ارا ىلع فنكمناو لاومالا قرف ةفالخلا

 1 ل7 نات ننقل... تناقل #2: ٠ 177--- 3 ا ا نا
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 | يهتحاو بتاورلا ارك :رجاو يناغملا هل اوعمجل تاهجلا ىلا 35

 ىلع معو ميقسلا هيرب لمعي لزب ملسف نايعالاو ءارمالا ن
 هرصحو هلال زهجو هيلع نومملا ماق ىتح ميع# دشا كلذ

 هيراوج عم ءام ضوح بنج يف وهو نيمالاربخلا غلبو ٠ دادغبب
 اك 2 نقف ةودةكشس لك بقنا يفغضو ناكوشامبلا دنصت

 ةردلا تناك كيم 4 دراوج نم تداص نم هلكف بهذلا نم بيض

 ناف ىنعد كاليو هربخا ايزل لاقو هس 1 نيمالا عفرف اهدئاصل

 ٠ دعب م تدصاماناو نيتكمتس تداص دق ةنالذف ةيراجلا

 .. اوتنلا تركيز لاودالا تدقق قاشبا دْسمكَو لاققلا رتساف

 رشع ةسمخ اهراصج ما مادو دادغب نسا تسرد ىتح بارثلاو

 ةلودلا ناكراو ةسايسلا باص راما ريكا رش

 تاهتسانا ىلا«ليلق الاهنعلتاقي نم نيمالا عم قب و نوم ا

 نم ةعم نمو نيسحلا نب مهاط لخد ةئامو نيعسنو ناك ةنس

 رضقلا نم هلغاو هماب نيمالا .جرفن ارهق فيسلاب دادغب ركسعلا

 ينير هولتقف الل رمجعلا نم موق هيلع لخدف روصنلا ة ةنيدم 3

 نومألا ىلا ب يضقلاو ةدربلا عم ىهأط هثعل : ىهاط ىلا نمار

 هيلا ةلسري نا بحي ناكو نيمالا هيخا لتق نوما ُط ل

 هلمهاو نيسحلا نب وازع نرمألا دقخ هير هيف ىرل يح



١ 

 ناث ةنس مرحلا يف نيمالا لق اكو ٠ اديس اديرط تام قادما أ

 دادغب نفد ٠ هرم نم ةنس نيرشعو عبس نع ةئامو نيعسنو
 نشا ةيئاكوأ نائيم عبرا هتفالخ ةدنو

 2, نيبسابعلا 9 نم عباسلا زهج+

 عيوب ٠ ديشرلا نوراه نب نومألا هللا دبع نفاس باوك فن
 بلم اعوب م ضيبا ناك :٠ (158) ةنس هيخا ةايح يف ةفالخلاب هل

 يف معلا رق لنمو ةاهد هيف معلا افراع انيد ةيدللا ليوط هجولا
 نمثيدحلا عمم هو هلاا همر ةفينح يلا ىلع نيمالا هيخا عم هرغص

 نموفعلا يف دجاامسانلا لعبوا لوقي ناك« وفعلا يظع ناك ٠ هيبا ||

 ٠ موهنلا ملعب افراعلاومالاب اداوج ناك«تونذلاب "يل اوبرقثل ةذلا

 هسا دلو ما هما تناك © هنم معا سابعلا ينب نم ةفالخلا ليم

 ن ارقلا قلخي لولا رهظ همايا يفو ٠ هب اهسافن يف تتام لجارس |[

 دشا هبقاع هقلخب لقي ل نم لكو كلذ ىلع سانلا نومأملا لمحو
 يصاقا ىتح ةيقيرفا ىلا راطقالا عيمج يف اذفان هرما ناك « ةبوقعلا

 دنسلاو دنحلا ىلا رهثلا ءارو امو ناسارخ دالب

 ليلا جرخ تاكو ةريثك تاحوتف نو موزلا دالب ازغ
 بحب ناكو هضغب, نمو هبحب نمر ظنيو هركسع لاوحا دقفتيو |[

 ةئيدملايف نردي زوجت ةئاعبسو فلان نيعاسانلا لاوحا ةفرعم
4 



 7 م

 ًٍء

 ا راللا حو ذ نيب ام افلا 7 ول ا الا ىفغ

 ىسوم لرب اضرلا ىلع هدعب نم هدبع يلو لعج )٠١١( ةنس
 -5 ةدابز كلذ دن ةالا دحا قداصلا رفعج نب 1و

 57 1 ع 5 هع ياس ا ص

 ١ مولمحيو سانلا اونحتت ن هلا ىلا كلذ سك و هنم شوفتلا

 نر دما رضحاف نورخا عنتماو ةفئاط هباجاف لوقلا اذه ىلع

 وه قولخمأ هلا مالك يف لوقت | 58 ليغف اوعنتما نماوهو لبنح ظ

 نيينلا نا قرانا ماب علب مث ٠ اذه ىلع دينا ال هللا م ءالكوه لاق

 'ةرلاغاجما 0ع #0 اباجا اول آ

 كلذ دعب أشنف ةيبرعلا ىلا امتجرتب رماو صربق نم نانويلا ةغسلف |
 ٠ فالخلا اهنع

 ا ٠ , ٠ جيب

 نودند ةيرشب نيتئامو رشع ةيناع هئس بحر 2 نوم املا يقول

 ةسمحو هيرب نورشع هتفالؤ هدمو ةقنن نيعيراو نام رمعلا



 قيل

 ظ : يموزذمل ديعس وبأ لاق دادي منيا هتاقو رج درو الو ٠ هكلم لاز أ
 ا سوس اهيكلمأ تي فوم * لا نعتسغا موهنا تب أر له

 سوطب هانا اوفلخاه لثم#* .سوسرط ”يتصرعب هول

 وباوهو يعفاشلا مامالا رصمب يفوت نيتئامو ةعبرا ةنس يف 1
 بئاسلا نب عفاش نب ناّمع نب سابعلانب سيردا نبدمم هللا دبع |
 ( فان» دبع نب سلطملا نب مشاه نب ديز, دبع نب ديبع نبا أ

 وهو ملسو هيلا ىلص يبنلا ينل فاشلا يلا بسن يذلا عفاشو |
 عمتجي هللا همحر 'ىفاشلاف ٠ ردد موي ملسا يئاسلا هوبأو عرعرتم ظ

 مشاه ةجوز تناكو فانم دبع يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم

 نب مشاه تنب ءافشاا ةمع تنب ثفانم دبع ىرب سلطملا نبا

 مع نبا يفاشلاف ىفاشلا دج ديزي دبع اهنم هل دلوف فائم دبع

 درع ةلخا ءافشلا نال هتمع ناو لو هيلع هللا ص هللا لوسر

 ةنس غل * ىفاشلادلو٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر دج نس لطملا

 وهو ءاتفالاب هل3ذاو يجنزلا دلاخ نب اسم ىلع هقفت م(ةئامونيسمخ

 م سنا نب كلام نع ةنيدملاب ذخاو ةنس ةرشع سمح نبا

 1: :ةظافرت دقت ياويل كاكوب(0:*1) ةييقا فلا

 قل يضر بلاط يباب يعتبألا .ىناغلا كلك تالا نبا



 ا

 ظ اهورسفف يعبصا يف هقتاخ لعجو ىنخاصو "لع يلع ملسف يمانم يفهنع

 لبيس هلا يعبضا يف متاخلا امو ئاتملل نم نانا هيفناوتع" نا

 ةنسلا نم ب جر يف يفون ٠ برغملاو قرمثملا يف "يلع مسا غلب اميمسا

 ىرغصلا ةفارقلاب نفدو هرمع نم ةنسنيسمتو عبرا نع ةموقرملا

 نمو ٠ عمأج دجسمو رازي ماقم ص نم رصعلا دعب

 : ريداقملا هب ترج ايف فطللا كلأسا فيطل اي هللا هئاعد
 ىلا ةعّنصلا ةواذع لك لصا» :هلوق ةعئارلا ةعيدبلا هكح نمو

 « نامرجلا هتبوقع يندا ناك ميئلب هنظ نسح نم ” «لاذنالا

 طاسنالا »و « ةمايقلا موي راعراعلا فاخي ال _ءرم ةبحص »و

 ةوادعلإ ةبسكم مهنع ضايقنالاو ءوسلا ءانرقل ةبلجم سانلا ىلا

 يضرت ناردقت ال كنا» : لاقو « طسبملاو ضبقنألا نيب نكف

 8 سانلاب لابتال مث هللا نيبو كنيب ام مملصأف مهلك سانلا

 85 نيبسابعلا ءافلخلا نم نماثلا لجح
 .ةفالحلاب هل عيوب , ديشرلا نوراهنب ميهارا هلل مصتعملا وه

 || اءاجهش اعوبرع ضيا ناك (ىار نم رسب) نومألا هيخا توم م
 || دشا ناك ءادعالا بهري ملظو فنع هيف ناكو ندبلا يوق

 قفتافديلا لي ناك ديشرلا نال معلا نم يع ناكو شطب سانلا
 || ميهاربا اي: ديشرلا هل لاقف بتككا يف همم رقي مالغ تام هن



 زا

 باتكلا ناو لاق باتنكلا نم حارتساو منن لاق كممالغ تام

 ( ةفيفخ ةءارق اة 6ك هولعت الهوعد اذه كنم غلبيل

 هغلبف ساكلا هدي يفو هسنا سلجم يف اسلاج ناك هنا هنع يح

 ةيرومع يف مورأا جولع نم جلع دنع رسالا يف ةفيرش ةأرم انا |[

 أم جلعلا اهل لاقف هامصلعماو تحاصف موي اههجو ىلع اههظل هناو

 اهيبدش مقلرخلاذ ممسالف قلب الا قاالل مزعل كيلا هيجي ام

 كف دعب الا هبرشا ال هللاو لاقو هيقاسل هلوانو ساكلا متخو

 يلا ليحرلاب كسدانف « ملعلا لتقو رسالا نم ةفيرشلا هذه ||

 قلباسرف ىلع الا ركسعلا نم دحا جرخي ال نا ماو ةيرومج وزغ ||

 اهحتف ىت> اهرصاخل اهب لزنف قلبا سرف فلا نيعبس يف اوجرفت |[

 برضف جلعلا بلطو « كيبل كِتْبل لوقي ناك لخد الف ةونع
 اهتعدوايتلا ساكلاب يئتيا يقاسلل لاقو ةفي رشلا دويق كفو هقنع

 ىوتحاو ٠ باريشلا باط نالا لاقو هنرشو همتح كفو اهب هاتاف
 نيمست ليقو افلا نريثالث اهنم لتقو لاومالا نه اهيف ام لع

 نيوكلا رم لفت لكل مورا كلن هيلا يتكو» اهلا

 دقف دعب اما « ميحرلا نمرلا هللا مسب : بثكا بتاكلل لاق |

 عمسُت ام ال ىرت ام باوجلاو كباطخ تعمسو كباننك تاق

 اومتف اهقرفو شوبملا زهخل ٠ رادلا ىبقع نارافكلا ملعيسو



 مركت

 0 الج 9

 لمح . كرا هاصوا مصتمملا هيخلا ىلا نومأملا دهع امل ناك
 اسسوبحم لبنح نبدمحا مامالا رقساو ؛ناارقلا قلخب لوقلا ىلعسانلا
 ةرطانلل امله هل دقعو دادغب. ىلا هرضحاف مصتملا عيوب نا ىلا

 برضف هب رضب أف عب ؛ارلا مويلا ىلا لي ملو مايا ةثالث هورظانف

 تاميتخ مجنوتيادا م كمل لأ اتالم وعرب غانا
 ناكن ادع نب دعم ىلا سسشني «نيتئامو نيعب راو يدحا ةنس

 اوناكق لاورلا نم هتزانج رضح نه رؤح « اهيقف ًاعرو ادهتج

 هتوم موي ملساو لبق لبق ءافلا نيتس ون ءاسنلا نمو فلا ةئامائوحت

 . افلا نيرشعوحن ||
 عبس ةنس لوالا عبر نم ةليل ةرشع يتنثال مصتعملا يفوت

 ظ 0 ةدمو؛ هرمع نم ةنس نيعب راو نع ؛ نع نيتئامو نيرشعو

 ينب ءافلخ حرم نمانلا وهو مايا ةيناقو رهشا ةيناثو نينس نام

 ةيناةفلخو تاحوتف ةيناؤ شو كولم ةيناث هباب فقوو سابعلا

 ٠ ىنبنالاب ىعدي اذهلف تانب يناقو نينب
 2 نييسابعلا ءافثلخا نم عساتلا لت

 ةفالخلابهل عيوب « مصتعملا نب نوراه رفعجوبا هللاب قثاولا وه

 نسسح رارغصا هولعي ايم ضيا ناك 'هببا ثوم دعب (يارنم رسب)



 ٠ توربج هيف ًامزاح ابيهم اءاجش رعشلا ديج ابدا املاع ةيفللا
 ءافلخلا معا ناك٠ ٠ جاتلا هسبلاو اناطلس فلختسا ةفيلخ لواوهو

 لا هلو توص :ةئاموحن اهلمت تراحلاو تاوصا هلو ءانغلا» ||

 قلي لؤقلا يف هابا عبت دق ناكو « يناغالا باعك يناهفصالا

 يشل يأ هنا كالذو « هتوم لبق لوقلا اذه ن نع عجر 3 نارقلا ]

 ري ا ا سحلب هدويشغ نسلا ىف ثكم ||

 هب 3 اأم تيبس يعرب ريمااي يشل لاقف مالسلا قثاوا ||

 0 ا كيش اذاف » : ىلاعت هللا لاف كندوم ||

 : قثاولا لاقف * اهبالو اهنم نسحاب ىنتيبخ اش «اهودروا اهنم ||
 ريشلا لاقف هلس داؤد يبا نبال لاق مث ٠ مالسلا كيلغو 1

 داود يلا ىلع نهشلا لبقاف لس لاقف ىنبجأو هلل لفل ظ

 اعد يكل اناا وعدت يذلا مالا اذه نع ينربخا لاقو ||

 وبا هيلا اعد لاق ءال لاق ملسو هيلع هلل لص هللا لوسر هيلا ||

 ؛ اممدعب باطخلا نب رمع هيلا اعد لاق ال لاق هدعبقيدصلا ركب
 نب لع هيلا اهد لاقال لاق « مدعب قاع هيلا اعد لاقاال لاق ||

 هللا لوسر هيلا عديم ا اسس سس + ٠

 يضر لع الوذاث الورم الو ركيوإ الو منوال ظ
 كريما دحا نم ولحم الوهف سانلا هيلا يراسل

 ل ا زا ا هش ل ا د ا هسا سلا شالا الا تالا 1008: كسا. 0 كا ل كا ا :1٠ اق 10011 1:07 1 3: ف. اا _: ت  لا قا ت٠ : ك ::س . 000  ه 10:00 0 : 015 1:00000 ش. ةاطل شش  س كح س
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 ايو هج ارتكتيو هولع, تلق ناف ةولهجتو ا :هولع لوقت نااامإ
 تنا هتلعو هولهج ثلق ناو موقلا عسو ام تركينلا نورشلاداز

 نودشارلاةاملخلاو ملسو هيلعهللا ىلص يبنلا لهجي عكل نبا مكل ايف
 يشل همزلاف ؛كباعصاو تنا هملعتو ايش ( مهنع هللا يضر ) هدعب

 اهذخاف خيشلا دويق كنفب قثاولا يما كلذ دنعف احيحص امازلا
 نمل يصوا لاق هب لعفت ام قثاولا لاقف ٠ هك يف اهعضوو ٍخيشلا

 اذهوصاخسا ىتج ينفك نيبو ىنين ديقلا عضي نأ تم اذا يدعب |

 عورو يندبق مل اذه كدبع لس بر اي لوقاف ةمايقلا موي ملاظلا

 ٠ نورضاحلا كن لع بجو __ّقح الب يناوخاو يدلوو يلها

 لح في كتلمج ٍيشلا لاقف ”لح يف هلعجي نا قثاولا هلأس مث

 ٠ هتيب لها نم تنك ذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا وسر اماركا
 | ٠ هيلا نسحاوهمركاو خيشلا قلطاو لوقلا اذه نع قثاولا عجرف

 يدزالا دمح نب هللا دبع نمحرلا دبعوباوهروكذملا يشلاو
 ٠ يئاسكلاو داؤد يبا خيش

 تس نع:نيتئامو نيثالثو نينثا ةنس بحر يف قثاولا يفوت
 الو رهمشثا ةعسأو :نينس سمح هلفالخ ةدمو ٠ ةنس نيثالثو

 : : لوقي لعجرضنحا
 كلم الو ىتبب مهنم ةقوس ال * كرتشم سانلا عيمج هيف توما
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 اوكلمامكلالمالا نعىنغي سيلف * مرقافت يف ليلق لها رضام |[
 هكل» لوز. ال نم اي لوقي لعجو ضرالاب هدخ قصلا مث

 5 هبل + »7
 هللا همحر ضبق من * كي ٠ لوزي نم محرا

 م57  نييسابعلا ءافلللا نم رشاعلا جو

 ٠ ديشرا نب مصتعملا نب رفعج هلل ىلع لكوتملا ول

 دبعب اولا هيخا توم دعب (ىار نمرمس) ةفالخلاب هل عيوب

 ةيحللا فيفخ نينيعلا مسلم ًاقيقر رمسا ناك ٠ (585) ةئسن هنم

 ن ارقلا قلخي لوقلا ةعدب تاماو ةنسلا ىحا يذلاوهو ءالدتعم

 تدمخو !مئالع زعاو ةنسلا راهظاو ةنحلا مفرب قافالا ىلا بتكو

 بلاط يبا نب لع ضغبب ناك هنكل ةوق يف هلبق اوناكو ةلزنعملا

 نيل اوبق, مدين نما 1 هيف ةعيقولا رثكيو هنع هللا يضر

 اها نوليسملا 4م تر افا هثرايز , ْن هسانلاعنمو مالسلا هيلع |

 ( لئاقلا داجاو ) هيف ىلبق اهث ءارعشلا هاهو كلذ نم
 امولظم اهيبن تنب نبا: لتق . * . تتادق:ةيما_تناكنا .هللات

 امودهم هربق كرمب اذه * هلثب هيا ونب نابا.دقلف

 امر هوعبتتف هلتق في * اوكراش اونوكيالذا ىلع اوفسا
 ناتي يدرولا نبالو

 لكوتلا ةريس يلع ضغبب + تحفل كرشبريخ يحعدق كو

 مس لسى ص ||| ي|]آ#آآآ يي | ببي ل سس || سط|آ آى يي سس!!! طي!!! |!!! عبي

 كب ب ب ب ببي هيه ل سييتيييبيبس
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 لع نم لبسلا هطحّلع بانج * ىلع ىنجالو لدع يف قمت أ
 ةديدش مير تبعت هلا همانا يفتعقو يتلا بيجاعالا نمو 2|

 ًقفصاع تلظ دقو دادغب و ةفوكلا عرز تقرحاف قارعلاب موعس

 تقرحاف راسو. لصوملاو نادم تلصتاف أموي ٌنيسمحو ةسج

 اهنم تاق وشمدد ةلئاع ةلزلز:تءاجنو اربنك افخو اعرز
 طانمد مورلاتأجاف «ل» ةنسيفو -ريثك قلخ كالهورود

 تازلز « 567 » ةنس يفو ٠ رحبلا يف نيعرسم اولوو اهوبهنف ةتغب

 ناتسربطو روداسنو ناسارو يرلاو سنوتب ةميظع ةلزازضرالا

 لخديام ردقب ضرالا تققشتو لابج تعطقنو ناهبصاو

 ةرهح لك ةراحح رصم ةيحانب اديوسلا ةيرق تمجرو لجزلا

 ٠ ىرقو عرازرم هيلع نهلاب لبج راغو الطر رشع ةسمخ رادقمب
 هل ينبق اهانكس هبجعاف قشمد لكوتملا مدق « 54 ةنس يفو

 تفسخ «71465 »ةنس قو ٠ نيرهش دعب غجر مت ماي لادن صف

 ايفو ضرالا عيمجلزالزلا .تمث ايفو برغملاب ةيرق ةرشع تالث
 ءألا- ءازجال رايد فلا ةئام لكوتملا لسراف ةكمب نويع تراغ

 تافرع نم
 هيلع لخدف هيبا لتق ىلع لكوتملا دلو عم دنجلا قفا مث

 هريزو اولثةو هولتةف هول سلجم يف ليللا فوج ينوهو ةسمخ
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 ناقاخ نبب متفلا ٠ نوكي ال ففيسم لكوتملا ىلاءدق هنا بجلا نمو
 كلذو ه.هلتقفهايا هاطعاف رغاب دءعاسأ اللا حلصيال اذه لاقف هاذه

 ؛هرمح نه ةنس نيعرا نع نيتئامو نيعبراو عبس ةنس لاوش يف ْ

 ١ ةنس ةرشع عبرا هتفالخ ةهدمو

 28 نيبسابعلا ءافلخلا نم رشع يداملا و-

 هل عيوب « لكوتملا نب دمحم هللا دبعوبا هللاب رصتنملا وه
 ايهم احييلم انيعم اعوب م ناك«هوبا اهيف تق ىتلا ةليللا يف ةفالخلاب

 مالسلا هيلع نيسااربق ةرايزب مها ٠ ملظلا ليلق لقعلا لماك

 ضب جر كلملا ير س ىلع سلج امل هنا بهعلا نم نكل

 بلظف ةيسرافلا ةباتك هلوحو ف هيله راف ايف ةزئاح طسبلا
 قعر قب اككرفتك نب هيوزيشانا اهيف”"اذاف ةيب علا, هل اههحرتن نم

 عفرب عاو ورصتنلا هجو ريغتف ٠ربشا ةتسشلاللاب عم مف يبا تلتف

 رهئاندب روفيط نبا هبيبظ ىلا اوسد ليق «ىجح هل لصخ طاسبلا
 ةذدمو هرم نم ةنس نيرشعو تس نع تا ةموعسم ةشلربهدضفف

 رهمشا ةمس هتفالخ

 2 نيسابعلا ءانلللا نم رشع يناثلا زق

 رثا ههجوب ضيبا هجولا مسيلم اعوب مناك ,نيتئامونيعبراو ناف



 اهقلو

 ماكلا ميسشوت ثدحا نملوا وهو « ءاث نيسلا لعجي غنلا يردج
 ناضمر رهشيف هولتقف هب اوردغمث ٠الاوط تناكو سنالقلا رغصو

 ةدمو هرم نم نيثالثو ىدحا نع ةريغك نتف دعب (؟85) ةنس
 ربشا ةءسنو ناتنس هتفالخ

 -480ي  نيبسابعلا ءافلخلا نم رشع ثلاثلا رو-
 ةفالخلاب هل ميوب ٠ لكوتملا نب دما دبعوبا هللابزتعملاوه

 نيعبرأو عبس نع نيتئامو نيس#و سمحة نس يفوتو « 501١ ةنس

 ريشا ةتسو نينس عبرا هتفالخ ةدمو هرمع نم ةنس

 م6 نييسابعلا ءافلخلا نم رشع عبارلا 22و

 رصتغملا نب قثاولا ني رفعج هللا دبع وبا هللاب يدتملاوه
 «؟660 » ةنسزتعملا همع نبا ىلع اوجرخ نيح ةفالخلاب هل عيوب

 ما يف ايوق ًالداع !دبعتم اًءزو هجولا حيلم اقيقر رمسا ناك
 ا.د هلم اعرسا الو ءدعانس وب اءامهش هللا

 يفنب ىماو بارشلاو انغلا عامس عنمو يثالملا جرخا ةفالخلا يلو

 ملاظملاةلازاو سانلل سولجلا هسفن 5 تاركنلا كرتو تاينغملا
 ين يف نوكي ال نا لجو زع نه يبفسأل ينا لوقي ناكو

 ٠ ةيما ينب يف 7 دبع نبرمع لثم سابعلا
 «ةنس نيعبراو نيثثا نع نيتئامو نيسفحو تس ةنس يفوت
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 (ىار نمرس)يف نفدو هوي رشع ةسمخ الا ةنس هتفالخ ةدمو

 نيث دحلا ناطلس ظفاحلا مامالا يفوت « 557 » ةنس يفو

 بحاص ىنعجلا يراخلاةبذدرب نب ليعامسا نب دم نب هللا دبعوبا

 د:قرمس ىرق نم ةيرقب هب لمعلاو هنم ذخالا ىلع قفتملا ميصلا

 ٠ امم رطفلا ديع ةليل (كتئرخل اهل لاقي
 28, نييسابعلا ءافلخلا نم رشع سماخلا زق

 هل عيوب « لكوتملا نب دما ساملاوبا هللا لع دمتتلاوه

 اة ةسو رهسأ ناك «؟ هد» ةنسيدتملا همع نبادعب ةفالخلاب

 نمو ٠ تاذإلا ىلع اكمبمم ٍتيش هتيحل يف احيلم هجولارودم
 اوبرخو |هلاعاوةرصبلا اولخد حيزلا نا همايا ىف تلصح ىتلا ثداوحلا

 نم نزلا 00 ٠ ةريثك ”الاوما اوبلسو اوقرخاو اولتقو

 نزلا سيئر لتق م ٠. دكان فين ةدني لدتا لررإ#

 تانقلا لع ملطيهناو“ يب هنا يعدي ناك ذوي همساو «هللا هنعل»

 ةئامسمحو تفلا فلا فش امر ةفلا ةتسأف نيلسملا ٠ لتقو

 ةئلطوةيواعمو ايلعو اع بسي و هيلع دعصي ربنمهل ناك فلا
 ىلع دادغب مار اولخداو ثييحلا اذه لتق الو ةشئاعورببزلاو

 | ٠ دادغب تنيز حر

 رايد مورلا ركاسع تلخد نيتئامو نيتسو تس ةئس يفو



 ؟ ١
 غ0 ا تتح

 ةوسك لع :بارعالا فو اهيفو لصوملاو ةريزملا لهاب رهو ركد

 يفو ٠ ٠ راعسالا تالغف رضم لين راغو اهوبهتناف ةماذعملا ةرعكلا

 هينروباسيلا جاجملا نب لسع .نوسحلا وبا يفوت 4550 » ةنس

 لبقا ينعد موي هل لاق هنع ذخاو يراغلا م هسا 59-5
 ثيادحلا بيطو نيثدحملا ديسو نيذاتسالا ذاتسا اي كيلجر

 لها ماما يناهفصالا ىلع نب دواد يفوت «؟١07١» ةنس يفو

 راث الارهاظب هاككاووه ذخا ارو ادهنجي مايا ناك « ماظلا
 :ةعيرشلا ف سايقلاوتلب ودل 32و ضرعاو نازخنالاو

 برشلا » : هلوق اهنم ( روما مد ةعبرالا ةئالا فلاخ

 عافتنالاو لكألا زوخيو مارح ةضفلاو بهذلا ةين يف ةصاخ

 نهذلا ةين ا يف برشي يذلا» : و هياع هللا لص هلوقل «| «اعب

 ناح رئعمللا ماي ف و٠ « منهج راث هنطب ف رجرجي امنا ةضفلاو

 ٠ ةد>الملا نم ةطمارقلا روهظ لوا

 نيسم (غرعا نيتئامو: نيغبسو عسل ةنس 8 روعملا يفوت

 ةنس نوريثعو ثالث هتفالخ ةدمو. هرمع نه ةئس

 8, نيب »
 نىلانوبستني ةدح الملا نم موق ةينطايلا مهل ل |اقيو ةطمارقلا

 "ورسام طة ابجشب اة ث هتيرت كادجج هدأ لجد
 رأ 2 22352:157775277277575515:77775777 25-7 تجب وج جم جت
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 ام ١ سوجلا نم مهلصا ةفئاط « ةطمارقلا يا » مثو ٠ طساو ىرق

 اورك اذتواوءقتجا دالبلا لع م.مماليتساومالسالاو نولسملاةوق اوأر ظ

 اولاقو اوضوافتف ةرساكالاو كاملا ةوق نم مهفالسا هيلع ناك ام |

 00 تا ديمعلا نيا ىلا ةوق رق ليوا

 اميلا ميشمي وش ة بنيد يف يعم عوقوب داسيا ةلحلا

 كلو ناو ءادعض كاذب داطصنف ةيسوبل #1 مذ دوعل

 0 يف مثءأ 2 0 هيه كرجل 5

 حالصلاب الوا اوه صهاظتف يىزحلا كباب و حادقلا نوي“ نيل دبعو

 ال 2ر,ذلا ةلهجلا ضعب ملع عمتجاف عرولاو دهزلاو ىوقثلاو

 لئاوا يف ةعطقملا فورملا ىنعمام : مو 4 هلنعت ريف ةلهجلا ىلع

 أمو تايب هعيش اة موص م ءاضق ىنعم امو «روسلا

 5 00 و٠ كلذريغ ىلا 5-5 ثالثؤ اع زا ةسامكرلا

 قلعتتا باوجلا نوقيطت الن الا مش نوأوقي و مهنودعيو باوجلا

 كيكشتلا لاخدا مهتاغو. كلذ مهفل مهتعجارب ةلهجلا بولق
 ك0 وببوب)فبدفسبسبببببيبيبيبيبيبيب ب ب ب ب ب ب ب بج ب ب ب ببي( يييبس-(!--سبب ب به ببيت هت تح حجج جة عطمٌت ت©ً 1ُْْ-2ي5ششه 2262 لللئ2222986 6١222222 22 لاا
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 ةفاوي ام مهيلع اوقلا مهنم اونكت اماذاف قحلا نع غيبزتلاو
 اوعرش مث تادابعلا كرتو ماكحالا ليطعتب اهوسسا يتلا مثدعاوق

 ةالصلا ددعو ءةوضولا تا نم قيفحلا صحالا نا مل نوأوقي

 اوراصو ةفئاظلا هذه ءاستور ةبيوه امنا كلذوحنو تاعكرلاو

 تامرحلاو رخخلا اوحاباف مهتالالضقفاوي ابن ارقلا ثان ١ ملنولووب
 لواحلا اوتبثاو مراحلا جاكتو فوسفلا اوحاباو ذيبشلا اومرحو

 ترثكو نيلسملاب اوكتفو ىجاونلا كلتو نيرحيلا دالبو اسحلاو
 ةلاه رن غئابظو قوريغك هالهجلاو لهجلاو»٠ربشويجو مهعابتا |

 .٠ ( فيلاكتلاو ثادايعلا هلادلا

 : تمز,اف ردتقلا ةفيلخلا مايا 2 ةريغك تاب راحت لصح 5

 نم افوخ نينس محلا مطقناو ٠ ةطمارقلا ةرثكل ةفيلحلا ركاسع

 زهجةئاعالثو ةرشع عبس ةنس يفو ' اي ريكسا لعل جرخو مرش

 4 لخدف ميظع شاجب يطممرقلا رهاظوبا هلياودع ةيورتلا موي 1

 ٠ اواو زوو عا كي قارات هم

 100010100010 لااا



 عم عيطملا ةفيلخلا همحرا ىتح ةنس نيرشع وحن مثدنع دوسالا

 اوعهجوت () ةنئم يفو «هداب ىلا فرصنا مث يظمرقلا رهاط يبا

 ةلرلاو افاي ىلا اوهجوت مث ٠ اهزيما اولتقو اهوذخاف قشمد ىلا

 رهوج ركاسع ثوب و مهني لضحورصم ىلا اوراسو امهعناوتو
 اوعجرف رضم نم ةطمارقلا مازها ىلا مالا لاف لاتقو تابزاخ
 نم اوجرخ مث ٠ تاعجلا كلت يف مرش رشتناو ةيماشلا دالبلا ىلا

 اهنوعمإل اوناك يتلا رجه مهدالب ىلا اوعجرو نينسث الث دعب قشمد

 هللا مد نا ىلا مهنبب . :نتفلا تعقوو اوقرفت مث ةفالخلا زاد
 قزمم لك رقم ةرجافلا ةيغاطلا ةفئاطلا هذه ىلاعت

 هبل رثانتي راص ىتحةلك آلا ءادب مهاطوبا لبا دق ةزاكو

 ايندلا يف ءالبلا عاوناب هللا هبذعو هتيم ًاوساو ىقشا تامو دودلاب

 ٠ «ىقباو دشا ةرخالا باذعاو »

 تمزوماو اوقرفتو متونفا ىتح ةفيلخلا ركاسع رمهتعبتت' مث

 نموهنداو ةيقذاللا ةعج نم لابجلا سؤرب اونصحتو مهنم ةفئاط

 مهنم ةمارش تبرهو ٠ ةيريصنلا ريغ مثو ةيليعامسالا متاياقب
 نيبديبعلا ةلود نم زوصنم هللا ماب م احلا ناك اهتقوبو رصميملا
 هللا ماب كالا لتق تا دعب مث ٠ ةديقعلاو لقعلا دساف ناكو

 يداوب اولزنف ةيماشاا يضارالا ةهج ىلا مثاياقب نم ةعامج رضح



 لاجر ملا ماب ماحلادنعناك نم مهيفو :اببصاح ةهج نمممتلا |

 اودسفا نيرذلا مثو زوردوليعامسانب دم و ةزم مورجاعالا نم |
 اولاقو عبسانتلاو:لولحلاب .نودقتعياوناك ريال هللا ماب اك احلا
 نوملاظلا لوقي اع هللا ىلاهت» هيف لح هللا نا هللا ىماب ماهل
 نقيض ءايبغالا > ءالهجلا يتسم - 0

 كال اةلاسر ويس اياتك اوبتكو دئاقملا هذه وهيف اوغبف لوقملا
 نودوجوملا زوردلا ةفئاط مث م هذه: ىلع مثوعبتف هللا يعاب

 ةلج نم نإك يذلا زورد ىلا ةبسن ناروحونانبل لبجو .ايبصاخي

 ١ ميتا يداو ىلارضح نم

 5, نيبسابعلا ءافلخلا نم رشع سداسلا زق

 نب لكوملا:نب ةحلط نب دمحا سابعلا وبا هللاب دضتعملا وه
 ظ دوقعملا همع توم موي ةفالخلاب هل عيوب ٠ ديشرلا نب مصتعملا

 لكشلاوةماقلا لدتعم ابيهم رمسا ناك“ نيتئامو نيعبسسو مسأ ةنس

 . ىنبءافلخ دارفا تر - ره الزل دبدش لقملاةرفاط كوريل نهال

 ا نيتك ٌةينط مايا 0 مخعاوشل دنيالا ىلع مدقي .نإك نسانعال

 | تراك" رلظلا عقزو لدعلا شنو سوكلا طقسا ءاخيزلاو نمالا

 ظ (؟ه)ةنس فو سايغلا يب كل« ددج هنال ناش ماسلا يمد

 | يفوت ٠ ادجيبم اهريضو: مزحلا يف ةودنلا راد هللاب ديضَتعملا مده
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 ٠ هرمع نم ةنس نيعيزاو تس نع نيتئامو نيعست ة:س دضتعملا |

 :,روشا ةعسلو نينس عسل هلفالخ ةدلهو

 ْ 29 ,نييسابعلا افلخلا نم رشع عباسلا 0

 ظ ةفاللابدل عيوب ” دضتغملا نب ”لع دمع وبا هللاب ىنثكملا وه

 ًاللدتعم وللا يرد نيل عيدب المج اهسو ناك <فييا امموف مم
 يلع همس نمءافلخلا يف سن ةامالا كفسل اهراكة ديقفلا نشج |[

 تامدمانا فو ٠ ههجو هلا مرك بلاط ىلا نب يلعو رهالا

 داحلالاو رفكلا يفمل) قمجبا نبىحي نب دما وهو قيدنزلا يدنوارلا

 ركحذ نع تبرضا .دقو ( ةريثك تاغنصم ةعيرشلا ةضقانمو ||
 نوكحمتلو هك ذب 5 | ماوعلا نم بمجعلاو هتقدنزو .هنايذه |[

 منيميلع لل لس يلا 9 ناك هنوك نع نولفغيو هلاوقأل

 0 نيلج نارقق اليقهنايا عضاوم ةدع يف هتافنصم يف

 .: ٠ .هرزت نم ةنس ين نيث الثو تس نع (؟8:)

 ترييعستو سم ةنس ذادغبب باشوهو ىنلكلا فون
 نينس تس هثفالخ .ةدمو ٠ ةنس نيثالثو عبدا :نع نيتئامو

 رهشا ةتسو |
 د7. .نيبسابعلا .عافاخلا نم رشع نمانلا جوس

 هل عيوب ٠ دضنعملا نب رفعج لضفلاوبا ةلاب ردتقملاوه



 | ديح ناك ءةنس ةرشع ثالث نباوهو هيخا توم موي ةفالخلاب

 ارذبم بارشلاو تاوهشلل ارثوم ناك هنككيأرلا حيصص لقعلا
 هيظاحمو هئاسنل ةنيزملايف ىتلا ةسيفنلا رهاوجلا ظعا لال اًملئم
 عاو ٠ ليقانم ةثالث اهنزو ناك ةهثبلا ةردلا ةيظحم ىطعاو
 مالغفلا رشع دحا هراديف ناكو اهلثم ري مل رهوج ةحبس ىرخا
 صاسلغ ىتخ هنس رغصل همايا يف كالملا ماظن ”لتخا دقو يصخ

 ناسجالاو لدعلا سانال طسب و برغملا لها هعيابف برغملاب يدبملا

 ٠ هلقو نم سابعلا ينب نع برغملا دالب تجرخو
 || وهوديلع اولخدو اوعّمجاف ةعامج ةقفاوو ريزولا هابصتسا مث

 (| ةفالحلاب هوعيابفزتعملا نب هللا دبع اولسزاو برهف ةرك الاب بعلي
 | ام نلعردتتملا داعو مزهناو ىما هل مثي مل نكل هللا لاضتز!هوبقلاو

 اذلو ٠ ةليلو مويكوس .ةفالخلا يف ىضترملا ثكمي و هيلع ناك أم
 دّربملا :رعذخا ابدا !سعاش الضاف ناك ٠ ءافلخلا نم هودعي مل

 لهويل : ( هلجا ىلا هاطخ ىلا سافنا ) همالك غيلب نمو بلعثو

 هاثر ٠ هتعبب دعب هواذخ نيذلا ةفالخلا لع هلمح نكل ةفالخلل هسفن

 : لاقف ماسب نب ىلع
 بسحلاوبادالاولعلا يف كيهان ةعيضمب كلم نم كرد هلا

 بدالا ةفرح هنكردا امناو هصقنيف تيل الو.الول هيف ام
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 مايا يف ترهظ ىلا ثداوحلا نمو افتح هلئقفردتقملا ربظ مث

 ايفو ضرالا مي رونيدلاب لبج خاس هنا (00) ةنسردتقملا ||

 روصنم نب نيسحلا لتق (05) ةنس يفو ٠ اولف ةلغإ تدلو

 تالاقم هلو ٠ مدلا لالح هناب ءابهقفلاو ءالعلا كاتفاب جالحلا

 هرابخاو تاداعلا|ق راوخ هيدي ىلع رهظنت تناكف تاحطشو

 هنا ليقو "يلو هنا لبق فالخلا هيفو اهركحذ.لوطي هلاوحاو
 ”لعا هللاو ذبعشم نبكتم قيدنز |[

 هعمو ةغيلخلا ىلع سم بكر ةثامالثو نيرشعةنس ينو
 نيثالثو اعبس رمملا نم غاب دقو ٠ ردتقملا لتقف ربربلا نم دنج
 ٠ ةنس نورشعو سمح هتفالخ ةدمو ؛ ةنس

 6, نيببت لزج»
 ةلود لوا وه «ردتقملا مايا برغملا لها هعياب يذل! يدبلا

 (؟537) ةنسس مهتلود ءادتبا ناك نيبممافلاب وعسل نيذلا نيبديبعلا

 .٠ ةئس نيعبسو نيتئام مهكلم جده :تناكو (0597) نين اهرخأل

 رصميرشع دحاو « برغم اب ةثالث مهنم « سفن رشع ةعبرا مددعو |
 نكل ٠ تويماف نويولع فارششا مهنا نوعدي اوناك ؛ ماشلاو

 مهتبشي نم مهن مهبسن ةقيقح يف نوباسنلاو نوخروملا فلتخا

 ٠ ملعا هللاو مههفني رم مهنمو
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 لا اع كر < مووت الل زاخر اعلان طعنا ح٠3 ٠ ادلع لل” نتاطج د جوابا ههاسنماا# .* حا همرج تقل فوت سماح كلج دنع جو

 : هدعب ىمالاب ماقو ”رهشأ ةيناكو نينس عبس 4 ام ا

 انتل

 ١ الن ىبن نا اكلم اذانةنأ"مءرماو ةيرصملا رايدلا ىلإ لفل ةئام

 ظ ا لع نت دذمم نبا نقلا وت يدنملا هللا هيبع دم وبا: لوا

 || لع نيرقابلا دم نب قداصلا رغمج نب متاكلا ىموم نب ىنقل
 | ههجو هللا: مرك ن نلاط يلا نب ”ٍلَع نب نيتسحلا نب نيدباعلا نيز
 أ يعدي برغملايف صالان يدنملا ماق“' «مهبسل كيفي نف معز ض

 : هدعب سمالاب ماقنمت 0 ا ع

 | ةسس ىلوت يدها نب رازن دمت هللا م صعاب مقل | مماقلاوبا:مهنأث

 ا انشا هتدمو' ةثاهلثو نيثالثو عبرا ةنس ةيدمملاب يفوتو (20)

 ا : هدعب سالاب ماقو“ فننو ةئس نوسخ هرمتو ( ةئس ةرشع

 ا أهامسةنيدم بر اؤن نبلئعامسا هللا, روضنملا رهاظلا وبا:مهثلات

 ا ةدهو ةئاغلثو يغب راو. يدحا ةتس يفوت « اهنطوتساو ع

 ا وهوأ ليغاممأ- يب دقق هللا نيدل زغملا ميقوبا'هدلو :مهعبأر

 | ثعسلا ابيهم اغاججش اعش ناك ٠ رصمب ةوعدلا ' هل تهفا نم لوا
 ١ ”وواذتع ترفكو هتك

 أ يديك الا نوفاك توم دعب ةيرضلا رابذلا ىما' لتخا الو
 ْ ذخازقملا دصق رصم رع ميدلاب َنئاِسلا ىلإ 0 هيلاومو

 | هعمو داوقلا:دئاق: للقصلا ارهوج نسم ةداوقنم | دئاق نه رضتم



 يلست رصم ىلا زهوجت لضو اهلف -"زعلل انكس نوكتل اهنم برقلاب |
 طسو يف رصقلا طتخاو ةرهاقلا روس طتخا مث « لاتق ربغ نم ١

 مث ٠ ةروصنلاب ةئيدملا هذه ىعمو رهزالا عماجل رمعو ةئيدللا

 ملا لك“ ةيشرغملا :دالت 'رهب مركاتتسيا رشق + ويلا يفتقا !ةلفزل

 ريغ نم كاملا ريرس ىلع ساجو ررض ريغ نم ةرهاقلا لخد
 ٠ ةئاهلثو نيتسو نينثا ةنس ةدعقلا ىذ يف كلذو « عزانم

 نينسو سخ ةنس يفوت نا ىلا افصنو نيتنس ةرهاسقلاب زفملا ماقأف
 ةندس ني ريثعو انالث ازصمو-'ترتملاب هكلم: غرم تناكو ةثائلثإ
 : هدلو هدعب رمالاب ماقف افصنو

 اءاوش ابرك ناك دعم نب رازث هللا زيزعلا روصنملا وبا: مهسماخ

 يكد يدا دنيصلاب امرغم سادلا نم تن رق ةردقلا دنع وفعلا ننح

 هسدحوا ةكلم ةدمو ةئائلثو نيناو تس ةنس يفوت ٠ الضاف

 * هدو هدعب رمالاب ماقف ةنس نورشعو
 اناكميش ناك«ذزازن نيدوصنم هللا ماب مكاحلا لعوبانمهتداس |

 ىداوننذ ريغ نم اريثكل مقءامدلل اك افس داقتعالا ءىساديرم ||

 هل تعفرف بيغلا لع ىعداو ةباحصلا بسب رماو ةيهولالا
 : اهيف ةمقر

 ةقاجلاو رفكلاب سيلو * انيضر دق مظلاو روجلاب

 كييي يبي ببييبيببيبحبيييييييييهبيييييييييييييحيييييييي0-((بمسم لا ببي يي ب لب بي يي يي إب سل

 ظ
 ظ
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 ةقاطبلا بتاك ان نيب * بيغ لع تيتوا تنك نا

 بتك ةداضتم روما هلت ناك ٠ تابيغملا يف لوقلا نع تكسف

 ةاللض عنمو اهاعم مث عراوشلاو دجاسملا باوبا ىلع ةباصلا بسب

 سدقملا تيببىراصنلا ةماق مدهو اهحابا مث نينَس رشع ميوارتلا

 اهمدهو مهلتق مث خياشملاو اللا هيف لعجو سرادملا ىنب و اهداعامت

 هسفنب ةبسللا لمعي ناك ٠ ليبقلا اذه نم اهلكهلاعفا تناكو
 لاقيهعم دوسا ادبعر ما شغ هدجو نش هل رامح ىلع قاوسالا يف

 هل فنصو ««هيلاقب يم رم ! اذهو»ةشحافلا هب لعفيذا دوعسم هل

 ناو ىل لل ىلا تاقتنا مد١ ١ 2 ناهيف ركذ اباتك ةينطابلا ضعب

 اوديطق باتكلا اذه سئانلا يدون الف 1 لاىلأ تلقتنا ىلع حور

 مبتلا يداوب لزنف ماشلا لابج ىلا م ؟ اا هريسف هفنص نم لف

 لاوشيف لتق ٠ قبس ام اريثك اقلذ لضاو ةلهجلا بولق لاّتساف
 هتدمو « ةنس نوثالثو تس هرمعو ةثاعبراو ةرشع ىدحا ةئس

 :مدلو هدعب رمالاب ماقف سن نورشع
 روصنم نب ىلع هللا نيدزازعإل رهاظلا نسمحلا وبا :مهعباس

 ماقا و همأيا يف نيبديبعلا ةلود تفعضف نونس عبس 1 ناكو

 ةئاعبراونيرشعو عبس ةنس يفوتورهشا ةعسنو ةنس ةرشع سمخ

 : هذلو هذعب رمالاب ماقف
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 نام نباوهو ىلوتا ىلع نب دعم هللا رصنتسملا ميقوبا:مهنمأث

 ةالو رثكأ بلغتو رصم :تبرخو نتف .همايا يف ثرجو نينس

 سانلا لك ا ىتح هلثم دبعام كينلا٠ .اايلابز هديب

 : | تخرخو ؛اراببج نيم فيغرلا ماو اضع ميضم

 ها كد ةمددج اذه دأب نمت ةفنح حل نم 0

 نم تيقب ةرشع ىتتثثال تام نا ىلا ةنس نيتس رصنتسملا ماقاو

 :هدلو هدعب رمالاب ماقف ٠ ةئاعب راونيناقو عبس ةنس ةجبحلا ىذ

 هنامز يفو ٠ دعم نب دما هلا ىلعتسملا سابعلا وبا:مهعسات
 مهكح سأانلا رثكا نم مطقناو مرما فعيضو مهتلود تلتخا

 سمخ ةنس تام نا ىلا ماشلا دالب رثكا ىلع خرفالا بلغتو

 رمالاب ماق 3 روسو نينس ما هليالو ةدمو ةئاعبراو نيعسنو

 : هذلو هدعب

 نإ وهؤللجا ..ىنوستقالا ماكحاب نمر يلع وبا: مثرشأع

 ارهاظتمف:  قسفلا ريثك اعاط الهاج املاظ أشن نينس شخ

 نيكاكسلاب هوبرضف ةينطابلا هيلع بثو عبطلا يدر شجاوفلاب

 اوثو هعابتا نم ةعامج نا نا مث ٠ هلئقب سانلا حرفو تام نا ىلا

 ثا ةنائو ةنس نيثالث هتيالو ةدم تناكو مولتقف ةينطابلا ىلع

 : همح نبا هدعب رمالاب ماقو



 ل
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 7 ناكر دنجلا دع هللا نذل ظفاحلا# :مرشع يداح

 مسالا الاهل نكي وا ةنس وسمو نا هرمجو رصتتسملا نب دم

 هاذي رهاظتب ظفانملا ناكو لضفألا زيزو ديب رمألا ناكو
 . ”رشسحاف هتكلم يف فرصتو لضففالا هريزو لتق مث ةيماننالا

 عسن هت دمو ةث |مسمحو نيعبراو عبرا ةنس تام نأ ىلاهسفن ريبدت

 :هللا ءادعاب رفاظلا ءادفلائو با هدلو هدعب رمالاب ماقمت ةنس ةرشع
 نيد ًالفاع ًاقراع ناك“ دييهلا دبع نب ليعاهسا :هرشعيا

 نيعبراو مسن ةئس هريزو هلتق م نيياوشلاب يرفاظلا مماج رمع

 : هدعب رمالاب م ربشأ ةئناكو نينس عبرا ةتدمو'ةئاَرسمحَو

 لئيعاعما نب  ىسبع هلا رف اقلاؤبا :مرشعثلات

 اصل | عماج رمع افراع انبد اريخ ن1 ويعم قلل ةكسو

 11017 ننس قاكو قسما دبشلاو ةليوز باب جراج
 نيسمتو نَمخ ةنس اولا "هئكر ذا ن اىلا ةنتسخ ةريس سانلا يفر اس

 : هدعن رمالاب ماقو ةلامسمخو
 0 نب هللا دبع هللا نيّيدإ دضاملا ذمهوبا :عرشع منار

 اغلابم عيشتلا دب دكدش ناك" ةّثَنم ةرشَع ا هرمعو ظفاحلا نبا |
 نيب متالط هريزو ناك هنمد لسا [ب اتت قف أر اذا ةباصصلا سب ا

 ظ | 0 لااا ورقلا كيزر ءداو هدا زولا ىلوتو لتقف كيزر



 اوقيض حنرفالا نال رصق بارخ يذلا وهو رواش ةرازولا' ىلوت |

 ١ ه ن

 كنا و» روتلا اب ةئيدم قرخافرصنق لع فاق: ةرهاقلا لع راضحلا

 ةفارقلاب يتلا نايكلا يهو « مامح ةئاهبرا اهيف“ ةميظع ةسنيدم

 ارفالا بلطف جنرفالا اكلي نا' نم افوخت كلذو روسلا جزاخ

 دضاغلا لسراو:٠ مدعو ممل سف رانيد ىفلا فلا دضافلا نم ظ 59

 خرا روق"ناكو ها رض دخن ماشلا بمغاص ديهشلا'نييدلا زون ىلا

 رب فسوي هيخا نبا ةغمو هوكريش نيدلا دسا هلزهخل بلخب ||
 شام تفلا:نوسمخو:سراف فلا ةرشغ هزادقم شيخ يف خبويا" ||

 ىلا ركنضاب نيدلا دسالخدو ةئع اولخر همودقت جيارفالا معن مق ا

 رواشنيدلا دنسأ كس ةرازولا بصلك دضاعلا هدؤك اف ةرهاقلا

 نير هش دضاعلا ةرازو يف ح.دلا دنساتزمساو + هلثقف دتفاعلا ريزو

 ١ نيدلا جالتص دضافلا ةرازويف هناكم ىلوتو ٠ تامه مانا ةرئشعو
 | تحت رصق يف هلعجو دضاعلا ىلع ضبق مث ٠ توبا نبفسوي ||
 وهو. ةثاهسمتو نيتسسو عبس ةنس مرحلا يف تانه نا ىلا ظفحلا ْ

 : «نيملاعلا برن كاملا كلام يقابلا هللاو»رصمت نينطافلار فغا ||
 م22: دارطتسا لهي

 نب فسوي نيدلا حالص رصانلا كالملا وه نيدلا حالص

 ناك ةيداورلا داركالا نم يديملا ناو رم.نب يراش:نب ٍضوبا
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 حالص نما نم ناك ٠ كبلعب ىلون مث ىكتز ةمدخ يف بويا هوبا
 نيدلا رون همارصمب يديبعلا دضاعلل ةرازولا ىلوت ال هنا نيدلا

 ."ريسابعلا ةبطخلا يق ناو ؛ نييديبعلل ةبطخلا عطقب ديلا

 تعطق دق تناكو يسابعلا هللاب ءيضتسملا ساب: ةبطخلا تيقاف
 يديبعلا دضاعلا يفوت مث: ةنس نيرشعو نيتئام وحن نمرمصم نم

 لاومالا سئافت نم هيف اب نيدلا حالص ناطلسلار صقلا لستو
 نيئددهب هلوسر ىبابعلا هللا روثب ءيضتسملانينم *ملاريما لسراو

 حالص ناظاسلل كر رخال ديلا أني دلارو ناطلسالاهادحا نيتسفن

 هبعومدلاوو ديبشلا نيدلا دون اع نموه نينا حالصو* نيد

 نيدلا رون يفوت اف ايرتو ا دفزدئازلا نع اك مكرم
 لتاقو ةنطلسلاب .نيدلا حالص لقتسا ليعامسا اصلا كلملا هذلوو

 ناكو انصحو ةنيدمنيعبسو فين مهنم ذخاو حوتفلا تو نرفالا

 ٠ ةبونلا ىلا برغلا سلب ارط نمو لصوملا ىلا نِهلا ىبصقا نم هنكح
 دهجادملا رمع ١ اعضاوتمايلح قالخالا سرك اعاجشاككمهنلا همر ناك
 ىفاشلاة بقوة هاما روسو لبجلا ةعاقرمتو قناولاو سرادملاو

 داقتعالا ي رعشا بهذملا عفاش اك 3 رفالا نم سدقلا صلخو

 راهن قشمد ةعلقب يفوتو « 005 » ةنس تبركتب هتدالو تناك
 ةعلقلاب نفدو ةئامسمحو نيناكو عست ةنسرفصر شع عباس ءاعبرالا
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 ةيزيزملا ةسردملاب ةدحتسملاةبرتلا ىلا ةعلقلا نم هللا همحر لقن مم

 ةعسالاةصاخللا همني زخ ين دجوي : وةسالكلاةقصالملا عماجلا ياش

 ةئطلسلابماقاءاراقع الواككم فلخي ملو دحاو رانيدواهردنوعب راو
 ةنس نوسمخو عبس و ةئس نيرشعو اعبرا ٠ ةنطلسلا ىلوت مث

 فرشالا كالملا ىلوت نا ىلا دحاو كعب دحاو هدالوا هذعب نم

 ٌْ خد نينأع يكلم هدم ناكو بوبأ يب

 نيبسابعلا ءافلخلا نم رشع عسانلا ره ,8
 ةفالخلاب هل عيوب « دضنعملا نب دمر وصنموبا للاب ماقلاوه

 ةئاثلثو نيرشع ةئنس ٠ ةريسلا عبق ءامدلل اكافس اشئاظناك

 طخلا هباشي اشيش هيف كرتي مو ينوكلا طخلا نم هبرعو يبرعلا
 مايا ةيناقو فصنو ةنس هنفالخ ةدمو يفوكلا ٠

  0نيسابعلا ءافلخلا نم نورشعلا 0

 املا : ١

 ًاحعما حن يم اريصقناك ةناعلثو نيرشعو نينثا ةنس ةفالخلا

 ادج ةفالخلا رما لتخا همايا يفو ارعاش ابيدا ردصلاع ساو اداوج
1 

 لاومالا لك اي لماعوا اهيلع بلغت ىحراخ نهيب دالبلا تراصو
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 1 1 هدي ىف لصح 2 ةئاوطلا ولع هبشا اوراصو |

 ( هتوخاو يديربلا ملا ديع دي م زاوهالاو طساوو ةرصبلاف ظ

 رايدو ركب رايدو لصوملاو هيوب نب ةلودلا داع دي يف سرافو ]

 نب ديشخالا دي يفماّشلاو رصمو نادم نبدي ريغم رايدوةعيبر ظ

 ينب دي يف سادنالاو ٠ يدا دب يف ةيقيرفاو ترغملاو ٠ نط |
 ةماملاو ٠ ينابماسلا دا نب رصن دي يف اهالاو امو نابسارخو - ةيما |

 ناجرجو قاتسربطو ٠ ٍطمرقلا هاط يبا دب يف نيرحيلاو رجو ]

 بارحلا مف .داوسلاو دادغب ريغ يضارلا بيب قبب ملف» .ليدلا دي يف |
 + ةيساسااقأودلا قاكرا تهوو كلذ بسن ١

 الثو نينثا نع.ةثاهلثو نيرشعو عسن ةنس يضارلا يفوت ظ

 ةفاصرلاب:نفدو هرم نم نم |
 م6 نيبسابملا ءافلطلا نم نورشملاو يداخلا تملا |

 ةفالخلاب هل عيوب.“ نديقملا نب ؛ ميهاربا قاحساوبا هللا ثلا ظ

 رجنلاو موصلايثك :عووو نومه اذبفاك. زوتغايلا هبخا د ظ

 ٠.هتايح ةدم اكييتديرشلاو ةوالتلاو ظ

 نيقزافايمو .نزرا.ىلا مورلا تلصو «**1» ةبس همايا فو. |
 أ اهزلا ةسينك يف اليدنم اويلط مث اوبسو اولتقف .ةتيبيصنو ١
 | هيف ههجو ةروصب تعسأراف ههجو هب 621 زييرملا فيرا قومتزب ؤ
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 نيعبراو,تس نع ققنملا يفوت ٠.ىراسالا اوةلطاو ميلا هول راف

 هرم نه ةنس

 8 نييسابعلا ءافلخلا نم نوربشعلاو يناثلا لقت#» ٠

 لطت ل« ينئكلا نب هللا دبع مساقلاوبا هللب ينكتسملاوه
 تس نباوهو ربشا ةعبراو ةنس هتدمو «©57» ةنس يفوت اهتدم

 ةنبم نيعبرأو

 ٠ 8# نييسابعلا ءافلملا نم نورشعلاو ثلاثلا زق

 ةنسةفالحلاب هل عيوب ٠ ردتقملا نب مساقلا لضفلا وبا هلل عيطملا
 ينط ةيظع ةلزاز رصم تلزاز «”55» ةبس همايا يفو «* 15

 روظف اعارذ نينام رحلا صقن <57 ةنس يفو ٠ تاعاس ثالث

 ٠ ديعت ل ءايشاو رئاز>و لابج هيف

 ثالث رع ةئاهلثو نيتسو عبرا ةنيم لوفأعلاريدب يفوت
 ٍةنس نررشعو عسسل هتدمو ةنس نيتسو

 47, نيبسابعلا ءافاللا نم نورشعلاو نأ أ

 هل عيوب : عيطلا برب مرككا ده كد نإ عئاطلا

 ريكا هاا غون م ديك < ينال ينوتسو عبرا ة ةنبس ةفالخلاب

 اًداوجالطب اعاجت ايرك ةوقلا ديدش؛ةديدش ةدحوتل> ىففننالا |

 هبوب يب أول. مب ةري مق يلب تناك هنا الا |

 ساس نسا اناا 3



 ةدموة نس نيعبسو ثالث نع ( 705.17 ) ةنس عئاطلا يفوت

 ٠ ةنس ةرشع بس هتفالخ

 28, نييسابعلا ءافلخلا نم نورشعلاو سماخلا رت“

 هل ميوب : ردتقملا نب قححسا نب دمحا سابعلا وبا هللابزداقلا
 ريغك زجهنلا كاد هر ناك ٠ 0 ةنسةفالخلاب

 يفوت ١اهمسا الا ةفالخلا نم هل سبل نكل نيتم نيد هل تاقدصلا

 هتفالخ ةدموةنس نيناكو تس نع ةئاعبراو نيرشع نينا ةلس

 ةنس نوعبراو ىدحا

 2( نيبسابعلا ءافلخلا نم نورشعلاو سداسلا رقت
 ةفالخلابهل عيوب ٠ هللاب رداقلا نب هللا دبع رفعج وباهّللا ماب مئقلا

 هّحولا يلم المج ناك. هتايح يف هدبع يلو ناك ٠ هببا توم موي

 تاقدضلا ريغك هللاد نيقيلاو نيدلايوق املا ادهاز اعرو انيد
 هنواعي مل تقولا نكل ءافلخلا ريخ نم مًئاوحلا ءاضقو لدعلل ارثوم
 يفو ٠ هبوب ىنب ضارقناو ةيقوهلسلا ةلودلا ءادتبا ناك همايا يفو
 هنساحم تلازو قشمدب يومالا مماجلا قرتحا (431) ةنس

 ةفيلخلا تام ةئاعبراو نيتسو عبس ةنس ينو ةبهذلا هفوقسو

 ةنس «70» رمتلا نمهلو ةنس نوعبراو سمح هئفالخ ةدمو مناقل
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 28( نييسابعلا ءافلخلا نم نورشعلاو عباسلا 0 ظ

 يوب ' مئاقلا نب دم نب هللا دبع مساقلاوبا هللا رما يدقملا

 «ًابيجن ةمحلا ” لع سفنلا يوق انيد ناك ٠هدج ةافو مويةفالخلاب هل
 ةنايص ماجا جاربا برخو دادغب نم تاسموملاو تاينغملا ىن أ[

 هءقالخ ةدمو ةثس نيثالثو ثالث نع أخل يفوتوو سانلا مزمل
 ةنس ةرشع ثم أ[

 2: نييسابعلا ءافلخلا نم نورشعلاو نماثلا لقت

 ةفالخلابهل ميوب « يدتقملا نب دمحا سابعلا وباهلااب روظتسملا
 ميرك بناجلا تريل ناك «ةنس ةرشع تس هرمسو هيي ةافو موي |
 | (وم) ةنسيتايا ةيسج . :.ءالعلل بح اداوجااهعم قالخألا |

 هب اولتقو فصنو رهش راصح دعبحسدقملا تيب 2 رثالا تذخا

 مهتسينكيف دوهيلا اوعجو دهاشملا اومدهو فلا نيعْبس نمرثكلا
 لقن(ه18١)ةنس يفو ماشلا نمنرفالا تنكمو مهيلع اهوقرحاو
 هنلع أف >- قشمد عماج ىلا ةيريط ةئيده نم ينامعلا ىوصلأ

 ةيقرشلا ةنازخلا يف هوعضوف هيقلتا سانلا جرفنرافكلا نم

 لب الا دإج نم قر يف نسح طخب وهو يومالا عماجلا ةروصقم
 ظ ينأا ةنس يفو ' هيلا تيساف هرماب 0500 تفحاصملا ملا اة ض | .نم اقغئمم' هطخم كريك فنانا فرعي لف هنع هللا ضر نائع اماف
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 90 - اح م ة.!هو

 (ةنس نيسفحو ىدحا نع زهظتسملا ةفيلخلا يفوت ةثامسمحو ةرشع
 0 يرسل اساسا مص

 | فل غو ]تالا ١ زو ” نيب هللاب ذتْشرْسملا

 اذ "الطب اءاهش .رقشا ناك ٠:هنم .دهعسهذلاو ثوم موي ةفالخلاب

 اني سلو ةيقرو ةفالخلا روما طبيخ“ ةدئاز ةماهشوقيلاع مه
 « هذعاسي ل نمزلا نأ .كلةسفنب تورك لثاب ناك ؛ اهمالعارشنو

 ةدمو ةنس نيعبرأو عبرا نع ةثامسمو نيرشعو عسل ةنتم يفوت

 ٠ ةنس ةرشع عبس ةتفالخ

 . د6 نيبسابملا ءافلخلا نم نوثالثلا #0

 ةفالخلابهل ميوب < دشرتنملانب روصنم رفعج وباهللاب: دشارلا
 ديدش اءاش لكشلا هات احلم ضيا اباش ناك « هببا نم دبعب

 نئالث ةئس يفوت « يضف !ًداوج ابرك ةريسلا نسح شكبلا
 امايا الا ةنس هنفالخ ةدمو ةنس نيثالث نع ةئامسمحو

 هه نيبيسابعلا ءافلطلا نم نوثالثلاو دحاولا ل-

 ةفالخلاب هل عيوب ؛ ريظتسملا نب دمح هللادع وبا هللا رمال ينلقملا

 ةبيشلا يلم. يردج رثا ههجررنوللا مدا ناك ؛ هيخانب | ةافو موي

 ةمزا هديب اصف اءاجيش الح الضاف انيد املاع اديب ةبيهلا يظع



 ]ب يي يي ب ---ب
 ل تيووبو وب رو عيجسا يجر م تس تس ل حنا جن ج17 م فت 1. ده للا كلفت اهيحكجل

 رضاع (05*) ةئس همايا يف : هعيقوتب الا ما يرجي ال رومالا

 يكتز- نب وم دنيا نيالا رون اهيا لوف قشند جرفالا
 هللارضتف لصوملا بخحانص يزاغ هو دموي بلح لحاص

 امنع غرفالا مزمتاو أمهب نيلسلا
 دالب اهب تمم ةيظع لزالز ماتثلا دآلب لاك همايا فو

 ءانلخلا دي ىلا اواَرملاو داذغب ”تنواغةمانا يفو ٠ ةريغك تويزوأ
 ةفيلذلل سيلو كولا نم نيباقنلا مدا ناك ةبقو' عزانم يف قبب لو

 بحأص رس ناطلسلا ةتلودمايا ةئطالس نش ةفالخلا ريا

 بحاَص بز نب ةوم دنيهنشلا نيدلاون ناظلسلاو 53

 رو ماشلا ',

 َنهتَسَو ثس نع ةئامسمخو يسمو سمح ةند ينتقملا يفوت

 ةنس نورشعو ثالث' هتفالخ ة مو ةسا

 د7 نيساّبعلا ءاقلخلا نم نوثالثلاو قالا 2

 ةفالخلاب هل عيوب ء ينتقل نب سوي رفظلا وبا هلا روعدسملا ظ

 نا هدلاو أ ..ح يف هماثم يف دهيتسلا ىأر ليف ةيبا تومادعب

 لطف 2 عبد ا هفك يف هل يتكف ءاسلا نم لزن كم

 . كلك نكف ةئامسخو نيس وسخ ةنسةفالخلا يلت لاقف اربعم

 كين لا هكدا بئامْلا يأرلاو تقاثلا منهثلاب افوضوم ناك



 ال

 : هلوق هنم رعش هل

 راع وهامب تربع اهتيل * راقووهو بيشلاب ينتريع
 راشالا اهنيزت يلايللاف * ىنمسئاوذلاتباش نكت نا

 ٠ نيدسفملا لع اديذش ناكوقفرلاو لدعلاب ًاقوضوم ناك

 ةنس_'ربعبراو ناك نع ةئامسمحو نيتسو تس ةنس يفوت
 ةنس ةرشع ىدحا هتفالخ ةدم كيا

 25(: نيبسابعلا ءافلخلا نم نوثالثلاو ثلانلا لق

 ةفالخلاب هل عيوب «لوهتسملا نب نسح دم وبا هللا صاب :ىضتسملا

 ٠ تاقدصلاريغكر بذل ١ 0 ناك « هوبا تام موي
 اهيف ةبطخلا تداعور ضم نم نييديبعلا ةلود تضرقلا ةمايا يف

 يفاشلا مامالا ةبرت نيدلاح الص ىنب ( 01 +)ةنس يفو سابعلا 7

 عسل نع ةئامسمحو نيعبسو سمح ةنس يضتسم ا يفوت : هللا همر
 ةنس فصنو نينس عسل هتفالخ ةدم تناكو ةنس نيرشعو

 م57 نييسابعلا ءافلخلا نم نوثالثلاو عبارلا اجو

 هل عيوب ( ءىضتسملا نب دمحا سابعلا وبا هلل نيدلرصابلا

 فنالا ىنقا هجولا  ٠ءرسح ضيبا ناك « هبا ةافو يزف

 مادقاو ةماهش ةيف نساحلا قيفر ةيوللا رقشا نيضراءلا فيفخ



 ظ قازرالا ترثكو دالبلا تيوقف سوكلا ةلازاو يفالملا كرتو

 ' تروق اوراص ىتح ةرامتلل دادغب سانا تدصقو

 ابعلا ين لوطاوهو دإبلا دقفتي تاقرطلاب ليللا في رودي

 نذل هنوتأي ناطلس لك دنع داصراو نويع هل ناك. ةفالخ

 رص رباك الاو كلولملا تناك ٠ ةلالجو زع يف هتفالخ يف ناكو

 ليم ناك ؛ هل ًالالجاو ةبيه مهتاوصا اوضفخ ركذ اذا ماشلاو

 لضفا نمهترضحب لئس يزوجلا نبا نا ىتح ةيمامالاهذم ىلا

 ١ نمهدعب مهلضفا لاقف مَِسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب سانأا

 ركب يبا ليضفتب حرصي لف هلحت هتتبا نات

 نم اريثك ٌتتفاو سدقملا تيب نيدلا حالص تف همايا يف

 رصمب ةيظع ةلزاز تلصح (05930) ةئس يفو ٠ ةيماشلا دالبلا
 دالب ثبرثن عجر مث خضارف وحن رحبلا رسخناو ةريزجلاو ماشلاو

 ىرصب ىرق نه ةيرق تفسخو ةريثك نكاماو
 ناك راتاتلا نم ناخ زيكنج رهظ « ه5 » ةنس همايا يفو

 برن ىراذي لخدو دابعلا كللهاو دالبلا دسفاف نيدب نيدتي ال

 ٠ ناسارخ دالب دصقو ةريثك ًاسانا لتقو لاومالا بنو اهيف

 هدلو هدعب و « ناخ يلوت » هدلو ماقف ٠ « 555 » ةنس تامو

 ناكو دمجأب ىمسأو ملساف «رادكت » هدو هدعبو «وك اله 0
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 ماما سس سل سس

 . « الإ/ » ةنس مهتلود ضارقتا

 نع ديعب لحم نم هبرعثي ىزنلا ءالب هل ىقؤي رصانلا ناك
 ةيعوالا 7 0 1 تارم عبس هل غب 3 خسارف ةعبس دادغب

 هرك ذإ قش ىتح تام ام كلذ دعبو ٠ هنم برش مت مايا ةعس

 ةنسناضمر خلس دحالا موي ءادلا اذهب تاّث ةنم ىصحلا جرخاو

 هتفالخ ةدمو هرمح نم ةنس نيعبس نع ةئاتسو نيرشعو نتا
 ةنس نوعبرأو عموم

 ةفالخلاب هل عيوب ( رص 00 0 هلل صاب ىهاظلا

 سوكللا لطبا ةيعرال انس ةئيلا نسح المج ناك هيبا ةافودعب
 دعب ةفالخلا يلو امو نيرمعلا ةنس داعاو لدعلا ربظاو ملاظملاو

 مسرلا ىلع لاومالاو جارخلا ةيابجب ىما هلثمزيزعلا دبع نب رمج
 00 : :رشع ينال ' لسراو قارعلا يف ميدقلا

 فلا ةئامرحتلا ديع ةإل ءاهلصلاو ءايلعلا لع قرفورسعملا نع

 هتفالخ ل ٠ ةلاتسو نييرشعو ثاللإ هب يفوت ٠ راند

 ظ ظ ري
 257 نيبسانعلا ءافلخلا نم نوثالثلاو سداسلا ريح

 ةفالخلابهل عيوب ؛ هاظلا نبروصنم رفعجوبا هللا رصتتسلا
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 جزا بيشلا هطخو دق اريصق اهضض رقشا تاك «هيبا ةافو موي

 لدعلا رشن دق فنالا ىنقا نيدخلا لهم نينيعلا عدا بجاوجلا

 تاطابزلاو دجاسملا ىنبو ..نردلاو: غلا لها ةبنوقو ايطيلا يق ىف

 نسلالاو هتبح ىلع بولقلا تعتجاف نوصحلا تشو روغنلا ظفحو

 ةريثك ركاسع مدختسا مادقاو ةعاجبشو ةيلاع ةمه اذ هحدم.لع

 ةميظع ةيزو مهم لهو مهقلف داليلاراتالا تدصقو

 ةنس نيسخو نينثا نع ةئايتسو نيعبرا ةئس هللا همر يفوت

 - 00 رماح علم متا ةاذو هرمخ نم

 2 نيبمابلاءانال نم نوثالثلاو عباسلا “5

 ا «رصتنملا نبهللا دبع دممحا وبا هلا

 كيك ناك يارفلاب نييسابملا هافلجلا رخاوهو هبا ثوم موي

 1 «ةنسلاب اكسقم ةعدبلل اضغبم يآرلا ليلق نطابلا ييلس يلح

 نم يضفارلا يبمتلعلا نيدلا ديؤرم هريزو ىلا نكر ةفالخبا يلو
 بعلي ريزولا ناكف «قيلي ال امبو ماما بعلب هلافتشاو هريبدت عوس

 ىلا مهثبجم يف مهعمطاو ناطابلا يف راتثلا عياشو ءاش اهنيك ةفيلخلاب

 ةفيلخ ميقيو ةيسابعلا ةلودلا ةفاش لص اتسيل دادغب ذهباو. قارعلا

 ةفيملادا : نع اهتك رابتلا نم رابجلا“ هعاج اذا نكت نزع ل ف

 هتاذا يف هئات ةفيلخلاو ةفيلخلا رابخاب راتنلا علاطي كراكدنكل
 يس
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 ريبدت الو هل يأ رال

 ناو دونجلا 11 قانرا عطقب ةفيلخلا ىلع ريزولا راشاف

 هب لصحي مهمارك اوراثتلا ةعناصم نا هل نسحو اهترثكل موزاال

 يف اًوعمطف راتثلإ ليهسلتو ةعدؤ ريزولا_٠ارم كلذ لك« دوصقملا

 ىربكلا بئاصملاوىمظعلا ثداوحلا نمكالذناكف دادغبو دالبلا

 هلثع نولسملا بصت / 3

 دنع سمتلل نورس قرشملا دالب ىصقا نم مدالب راتثلا

 الو مد ١ ينب ىتح باودلا ميج نولكاي' اًيش نومرحي الو |هعولط
 لجرل ةصوصخم ةجوز الو أحاكأ نوفرعي

 دادغب ىلا راتنلا لصو ةئاتسو _:ريسخو تس ةنس يف ..

 اهيلع اوفحزو اهو*اج دقو ؛ نوصحي ال موق ووك اله ب
 ةفيلخلا ركسع مهلا جرفن ةنؤومو منغورقبو ليخو ةيظع ةوقب

 يلع هللا هلذخ ريزولا راشاف ءاروشاع موي دادغب اولخدو مثومزهف

 مينييو كنب حلصا اناو مهلا جرخا لاقو مهتحلاصب ةفيلخل
 ركب يناريمالا كنب هتنبا جوزي نا يف بغر دقراتللا كلمو

 نتريطالسلا عم كدادجا ناك م ةفالخلا بصنم يف كيقببو

 هيف نآف اذه ىلا انالوم يلف هشوج كنع فرصنيو ةقوولسلا

 ياو درت اسم لمفت نا ٠ كلذ دعب , نكيو نيللا 0



 الذيل

 مههلا جرخت نا يدنع

 هيفتك لع مهوب هبا هللا ىلص يبنلا ةدرب ذخاو نيزنو ممعتف

 ريك محا الف نايعالاو ءالعلا نم عمج يف جرخو هديب بيضمتاو
 ءالعلا ىعدتساو ريزولا جرخ مث ٠ هدحو ةيهخ هي هلزنا راتثلا

 ىتح مهفانعا تب رض ةعامج تريضح الكف دقعلا اورضحيل ءاهقذلاو
 يف ضيرسلا لذبو رسجلا دم مث « ةفيلخلا غم ناك نم عيمج لق

 نم رثكا لئقلا تغابف موز نيعبراوحن اهيف لتقلا رقساوةادغب
 وارُب يف ىنلخا نم الا ٍلسي ملو ةعس فلا ةئامثالثو فلا يفنلا

 امظع امان عوجلا هنم غأب يتح ةفيلخلا عوج نا ماو ٠ ةأنف

 هيف قبو بهذ هيف اًقبط هلوكاله لسرأف اًنيش مطي نا هلأسف

 لك ذوي ال اذه لاف اذه لك هل ليقو ىهاوج هيف أقبطو ةضف
 هضعب ا:ةءئاصولفهترخدا فلك ذيل هنا لعت تنك نا هل لاف

 بيضقلاو ةدربلا ذخاف ىمامث هب انتيقلتنكل اشيجهب تمدختساو

 ةاجد ثم اهدامر ٌرذو امبقرحاو ساحن قبط يف (ععضوف هنم

 ءاعب رالا راهن كلإذوباذعلا دشاامه.ذعنا دعب هدلووة فل التفو

 ناكو « اهربق ىنعو ةئاتسو نيسمخو عسل ةنسرفص رشع عار
 ةينامو ةنس ةرشع سمح هتفالخ ةدمو ةنس نيسمح ةفيلكلا رمع

 ةلودلاةءاخ كلذ ناك هتانب ترساوهدالوا ةيقب لتق مث ٠ رشا
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 | ةعبراو ةنس ةثاهبمخ مهتدم لك تناكت قارعلا: ةيسابعلا

 ظ يقابلا هللاو ةنس نورششعو

 | القط تالل» كج, ايلف. مننا ةرسالاو و باحلل "تلح
 ظ هناف ةفيلخلل هعادخ يف داراام هل مج, مل نوعلملاريزولا نا مث

 نري هاعدتسا وك اله نافناوحلاو لذلا ةياغراتتلا نم قاذ

 اره : هلتق. مث هذاتسا عمرإمف ام ءوس ىلع هئاهاوهردكو هفنعو هيدي

 ميكلم ىلع اوبتدو موزلا دالب اوذخافرائتلا ةنتف ترشنلا مت : ةلتق

 رائدا فلا ةئاّرو رانش لاك

 287  نييسابعلا ءافلخلا نم يفلثلا مسقلا اجمل

 ةدمو رشع ةيسمج مثددعو مصعتسملا لتق دعب 'رصعب نوهقلا

 فيصنو ةنس نوسمحو سمو ةنسائام مهتفالخ |
 صاب ىهاظلا درب دمجا مياقلا وبا رصنلسملا : محلوا

 ظ 0 ف ليعتبلا لتقو ةنتفلا دنع ائاغ ناك

 ظ نه لواو ةئاتسو نيسمحو تس ةنبم ةفالخلاب هل عيوب مث هبسأ

 | يضاق مث هيرادقدنلا ربي ىهاظلا كلملا ناطلسلا هعياب

 | الطب تاك ٠ مهتتاس ىلع  ءالعلا: مثزعالا تنب نبا ةاضقلا

 | ىلع هاب يظخ امو ةيشبح هما نال نوللا دوسا أبيهم اعاهش

 سريبب ناطلسلا هل بتر مث ٠ ترشبئساو سانلا تحرف ربانملا



 ا/ا١

 ؛ ةماقلاب ماقاو هيلا جاتحي ام عيمج هل نيعواتاكو ايجاحو ابان[ |

 نم ةحا بج هبقتسا ءركاسببهنم برق اف قارا ون هجن مث
 دقفو نوقابلا تتشنو ةعامج نيلسملا نم لتقو اولئتقاف راتنلا

 ةئاتسو نيتس ةنس مرح ا يف كلذورثا هدد

 . راك يلع نب دمحا سابعلاوبا هللا ساي اخلا: مهن”
 دصق الو.ريثك قلخب هعياف بلح مدق .راتتلا ةنتف تقو ىننخا |[

 هبف سربيب كلملا < احلا ستاك ةعقاولا تضقوو دادغب رصنتسْل

 رهاظلا كللملا هم كاف ةءامجو هدلو هعمو رض ةرهاقلا ىلا هيلطف

 ةئايتسو نيعستو عسن ةنس ينوهتدم تلاطو ةفالخلابهعبابو سردي
 قشمد راثتلا ريك وكاله نب ابا. نب نوغرا نب نازاغ دضق

 رادنزهلا يداوب فاصملا ناكو ناطلسلا هل جرن ميظع شيب

 اهب لتق ةيظع ةمحلم اهيف ترج صم _:رم خسارف ةثالث ىلع
 مثرصنلا تاراما تحالو راتتلا :رم فالا ةريشع نم رثكا

 فسمعلا يف اوعرشو قشمد راثتلا لخدف نيلسملا ةنهم تريمككلا

 اورصاحو نكاما ةدعو ةبيقعلا عماج اوقرحاو ةيحلاصلا اوبينف
 ٍةلداعلاو ثيدحلا رادو ةداعسلا راد ةعلّقلا لها قرحاف ةعلقلا

 ا ءاليل ةليل يف سانلا تاب و ةيرونلا ىلا رودلا نم امهنيب امو

 ةعلقلا ذخا نع اوزجم مهن كل يبسلاو بهنلاب راتثلا عرش



 هك كل

 ةديسلا دنع نفدو ةئاعبسو ىدحا ةنس هللا ماب مكاحلا يفوت

 وهو ٠ ةنس نيعراو ا هن هلع كرز 09 هل ةبق يف ةسيفن

 نيبسابعلا نمرصمب نفد ةفيلخ لوا

 صمان مكاخلا نب ناولس عييرلا وبا هللا ىماب ىنكتسملا:: مهثلا

 عبس هرمكو نيعبسو ىدحا ةنس هيبأ نم دهعب ةفالخابهل عيوب ' هلل
 سلجم ناكو اعاجت طخحلا نسح اداوج ًالضاف ناك * ةنس ٌةرشع

 ةيماشلاو ةيرصملا ربانملا لع هل بطخ ءابدالاو ءاملعلا

 ةنس نيسمحو عضب نع ةئاعبسو نيعبرا ة هنن ضو قون
 ةنس نوثالثو فين هتدمو

 ىنكتسملات ام ال٠ هللاب كسمتسملا نب ميههاربا هللاب قثاولا :مهعبار

 ىلا ناطلسلا تفتل ملف ةفالخلاب دمحا هنا ىلا دبع صوقب

 ةافولا ترضح نا ىلا ةفالخلا كي رمتساو يهرب ١ عيابو كلذ

 دمحا ميابو اذه ميهارب ا لزعو ةئمز لع اك ه ىلع 0

 ىداّتو لاذرالاو ةلفسلا رشاعو 1 هركذ ينال
 ةطقسملا رومالا نم اههابشاوكويدلاو عاطنلا شابكو ماجا بعلب
 + هئالاتسأ ةذم سن 5

 ؛ ينكتسملا نب دمحا سابعلاوبا هللا ماب مكاحلا : مهسماخ
 ا هاب 1 دكت ةفالل ولا 0 احا ف
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 تادلا ةفالخلا يف رتساو اهملاءمددخ ثسمم تناكو 0 |

 ةئاعبسو نيسمحو ثالث ةنس يف
 هل عيوب ٠ ىنكلسملا نب ركيوبا هللا ديت + مهسدأس

 ركفلا عساو افراع ناك ٠ هنم دبعب هيخا توم دعب ةفالخلاب | ظ

 معلا لهال ابمم اريخ اعضاوتم
 نينسرشع هتفالخةدمو ةئاعبسو نيتسو تالث ةنس يفوت

 ٠ دضتعملا نب دمح هللا دبعوبا هللا ىلع لكوتملا : مهعباس
 بةعاو همايا تدتماو هنم دبعب هيبا ثوم دعب ةفالخلاب هل عيوب

 ةمالعلا ,تثّةح ةئاعبسو نيعبسو ثالث ةئس ينو ٠ دأو ةئاموحن

 ناظلسلا ىماب كلذو اهب اوزيل. فارشالا مئاعىلع هارضخلا
 وبا كلذ ىف لاف نووالق نب ديمحم نب روصنم فرشالا كالملا

 ( داجاو ) يمعالا رباج نب هللا دبع |
 ريشي ل نم نأش ةمالعلا نا * ةمالع لوسرأا ءانبال اولعح

 رضخالازارطلا نع فيرشلاينغي * .مههوجو ميرك يف ةوبنلا رون
 يذلا كنلروهُ ةيغاطلا جورخ ءادتبا ناك ةنسلا هذه يفو

 . (0178) : باذع ةجورخ خيرات ناكو دابعلا داباو دالبلا برخ
 9 ةدمو ةرهاقلاب ةئامنامو نام ةنس لكوتملا يفوت



 8 ا

 عيوب لكوتملا نب 1 نيه

 3 ١ فانا دَتَمَي كلل ناو :هنم يغب هنبآ ثوم موي ؛ هأ

 نيثالثو ثالث ةنس نوعاطلاب ثام نا ىلا نّدف ةئمز يف لصخ

 0 هتفالخ ةدمو ةلائاجو ظ

 عنوب ٠ لكوتلا نب دواد من فلا وبا هللاب ديقتلا“ مهعسأت

 أنطف نكد 1 ٌلزَت دعب ةفالخلاب هل
 ةَنامْأَمو نيعبزاو سم ةنس ( يفوت :”ءالضنلاو" اململا سلام

 *.للكوتملا نب نآملس عيل راك كسلا مثيتاع

  ءاحلص نم 0 كدعب هات توم دعب ةفالخلاب هلو ميول ظ

 نيسمخو سجخ ةئس يفوت « ةريسلا ن ملل
 هناا دنع يسينلا دمشملاب ٌنقدوةنس نيتسو ثالث نع ةئاماثو ظ

 ٍ نينئس رشع هتفالخ ةدمو ظ

 ؛لكوتملا نب ةزج ءاقبلا وبامثلا اب مئاقلا ”مرشع يداح
 قفالخلا ةيبا مأقا امْزاض عش قاك<« هبخاعب ةفالخلاب هل ميوب

 ٠ لاوخا لواتغاو لاقو كلو قزشنلا كلا ني نينو هنبي عقو م

 ةئاَعاعو نيتسو ثالث ةتس تاماهبوةب لا لا ب٠هذف

 اموي نوعبراو نانثا هتنالؤز هذمو ةئنن ناعبس نع



 و١

 ||: ميرا ةنس يقوت ؛انيد اقراع فتأك «هيخا .دسب ةقالحلاب هل عيدا | :

 دهشملاا راوجب نفدو لافلاب نيماعوحنهضرم دعب ةئافاثو نينامو

 ”نوثالثو عسن هتفالخ ةدفو ٠ هرمع_نم'ةنس نيعسن نع.يسينلا

 ٠ هئس

 فتبزيزعلا دبعزملا وبا هللا ىلع لكوتملا : مثرشع ثلاث
 عبرا ةنس دجيئتسملا همع توم دعب ا عنو ٠ بوقعي |

 هيقانمو ليما هلاصخي ةماعلاو ةصاخلل اببحم ناك ٠ ةئاماقو نيناثو

 عسل ) هئفالخ ةدمو ةئاعستو ثالث ةنس مرح جلس يفوت ؛ ةديجخا

 هنن ةرشع

 دبع نب بوقعي ربملا و لب كسلا : مرش عب
 ءابجن ريخ نم ناك ٠ هببا توم دعب ةفالخلا هل عيوب ٠ زيزعلا

 نءرشعو عبس ةنس رصمب يفوت :احالصو انيدن دوجوملا سابعلا ىنب
 ٠ ةئاعستو

 ٠ كسهتشملا بوعي نب دمحدللا ىلع لكوتملا : مثرشع سماخ

 هنو نيبسابعلا ءافلخلا رخ ا وهو هبا توم دعب ةفالخلاب هل عيوب

 سابعلا ىنب ةفالخ تضرفلا

 ديزي اب ناطلسلا نبا نا ميلس ناطلسلا موحرملا لوتسا ا

 ةتاعستو نيرشعو نينثاةئس ةيرصملاو ةيماشلارايدلا ىلع ناخ
 اسس



 ك١

«يئايس 55 لكوتما ةفيلخلا ىلع ضب
 ش ةيسابعلا ءافلخلا رخا .اوهو 

 نيعو هل كفزذا هّيايوغ خب : يفو « ةينيطنطسق ىلا هعم هذخا

 ةنس يفوت اهبو رصم ةنيدم ىلا لكحوتلا عجرف هيفكي امدل
 2 نيعبراو سمح

 ههه دارطتسا ع

 كاهاو دالبلا دسفا يذلا كنلروعث ثيبحلا روبظ ناك

 شك ىرق نم ةيرق نم ةلصاو ةثامعبسو نيتس دودح ف

 : ارهشرشع ةثالث وحن دنقرع“ 3 ءارو ام ند* ن“

 ناكو ىوقلو بشو يتشلا 2 و افاكسا اريقف هوبأ ناك
 ريهج ةوقلا ديدش را 111 ىلع ةقهاك ماك“
 لاهشلاو نيبلا جرعا ناكو ةقلاملا اياب ا بيم نوصلا

 دايعلا

 ةوقلايف لا تاعامجهيلا مهلا هنا هرم دعنا ناك

 هك حب .زؤيشدعتلا و اتاقرإ 5 يلم اولعك ةفصلاو

 هل تعضخو :رهناا ءارو امدالب كلم نا ىل 100 1

 ممافاصو لغملا رهاص مث ٠ هتوطس نم وفوختو عاقمالا ا كلت كول

 3 كلم عستأو هرمأ يوقو ىوقتف دا و

 0 داليلا كلت نرش ناتسوسو 0 3 هجوت مول ا اسع

 1 و سس م تم 1 ا 7177 7713777106-22577713213721233712317--::ه1 ن2 215 لة 20123752-18214 1413-23-00523727 ق1 37+ 21/4 هل ل قيس اكان تل هاله

0 
 هم



 1 ت

 ظ هل تادو مخعلا دالب عيمج كالو دابعلا كلهاو لاجرلا اهيف ظ :

 اييتلفاو»كاسعب اهيلا هجوتف تام دق دنملا كلم نا هغلب -كولملا ||

 ابئان دنحلا ىف ماقاو اهئاسّورو اهنايعاو أهئارما لئفو اهلكاهكلتو |[
 نلسلاو لتقلا اهيف رثكاو اهبرفن قارعلاو دادغب دصقو هنع [|

 ايسا دالب نم تاهجلا كلتو هرقناو ساويس مورلا دالب دصقو |[

 :ىبع يناثعلا ناخ ديزياب ديعسلا ناطلسلا غلب الف ٠ ىرغصلا ئ
 مقجاف هركاسع ةرثك ناطلسلا لعب مو هتلئاقمل جرخ دينعلا كلذ ||
 لرب برحلا تلعتشاو ةرقنا ةندم ع نم ليمو“ ل 5 ناكسلا ١

 هةرما نقناكوردقلا"نندح كناروهتل اا راكد د رقلا

 هل لاق كنلروهي#ب هللا ةمحر ديزراب ناطلسلا عقتجا الو ٠ ناكأ»
 لتتقن ال نهالوا ةرخالاو ايندلا ريخ..نم نه حتاصن ثالث كبلا

 كنال نيدلا ةرصنب ىلوأ تناو مال.سالا أدر مهناف مورلا لاجر

 رايدلا هذه راذتلا كرتت ال نا نويناث ٠ نيلسملا نم كلنا معزت

 نم اهؤالمي مرذت نا كناف ارايد مهنه مورلا ضرا ىلعرذن الو

 دمت ال نا نهلاث ؛ ىراصنلا نمرضا نيلسملا لع منو اران ملئابق

 نءيدلا لقاعم اهناف نيلسملا نوصحو عالقو دالب بررخت كدي

 اهكتدلق ةيالوو اهكتلمج ةناما هذهو نيدهاجلا ةازغلا ًاييلذو

 لوهجلا كلذ ةنامالا هذه لمحو لوبق نسحاب هنم !ملبقف

١” 
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 دارجلاكةرارجلا هركاسعب ةيماشلا دالبلا دصقو هجوت مث
 كالت عنشو دابعلا لتقو دالبلا كلت برخو بلسو لتقف رشتنملا
 اند _:رم غلب دقو هدالب ىلا عجر هلك كلاذ دعب مث تاهجلا
 تفعضو هبتاود .تبهذو هركاسع تقرفت مث ٠ هانم هتواقشو

 ٍتتفت ىتح رمخخا قرع نم لوانتي لعجو رازن ىلا لصوف هتوف
 ةثيبخلا حورلا كلت جرخي نا هللا ىباو ميلا اياقتيراصف هدبك ||

 ةنملى لا لقتتاف هسساورلظلا ن م هعرتخ ام تزنيم. لع الا ةنسا

 عباس ءامبرالا موي كلذو ٠ مدنلا هعفني الو امدنتم ارسهتم هللا

 يجاونب هرم نم ةنسنين ا و>ن نع ةئاماكو عبس ةنيم قاصش َزيْنع

 تس هيلغتو لع دنبمو ددقرعم ىلا هماظع اولقن مرازن ةنيدم

 ةنس نوثالثو

 ةيرصملا رايدلاب ةنظلسلا اولؤت نيذلا :ريطالسلاو كولملا

 رذئتقو ةفالفلل نكي لو ) رمم» يف ةيسابعلا ةفالخلا مايا ةيماشلاو
 | وبا نيدلا نكر سربيبر هاظلا كلملا مهنم ( ةبطخلاو مسالا الا
 1 يرادق دنبلا نيك ذي ال اكولم ناك ٠ يرادقدببلا يملاصلا جتملا

 أ اربتعم اليلج اككم ناك ٠ (10) ةنس ةنطل لا يف رقتسا يلاصلا
 | نيبسابعلا ءافلخلا رقايتذلا وهو تاحوتفلا ستفولاظملا لطبا اعاجت
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 ففوسراو ةيراسف مستفو مدقت م (1هو) ةنس ةيرصملارايدلاب |[

 ابهلستو راكع نصحو داركأإلا نصحو ةيكا أطناو افايو دفصو

 أ سدقلاو.ةرونملا ةنيدملارازو جيجلا ءادال هجوت مث - ثرفالا نم

 ناخلارمتو مالسلا ةيلو ميلكلا ىموم انديس اقم مع و فيرشلا

 ةكلملابثالشلاةاضقلا ددجو رهاظلا ن اخي .فورعملا.سدقلا جراخ
 | يوبنلادججملا ةراعب تهاو٠ طقف يعفاشلا ىمضاقلا الا نكي ملنا دعب

 | ٍةبق لمجو ةفيرشلا.ةرجحلا لوح نيزباردلا عضوو قرتحا نيح

 | انديسربق ددجو ةماعلا ةبمكلا ةوسكب متهاو هذا, هفقسوربنملا
 | ةبقاهنم ةنسح ءايشا فيرشلا. سدقلاب ددجو. :رجلاا ليلخ

 | نب سماع ةديبع ىلا ربق ىلع ىنبو ةرغصلا ثعش ميرو « ةلسللا
 نيررث ازال افاقوأ هلا فبقوو ادهشم جارجلا

 نم نيقبب ثالثل, سيمخلا موي قشمدب ىلاعت هللا همر يفوت
 ةرشع عبس 07 17 لضزاكو ةياحسو نيعيسو بس ةنس مرحملا

 نييرهشو ةنس
 قاحيف وهو ىنلالا نووالق نيدلا فيس روصنملا كلما مهنمو

 كلم ناك. ةئارتسو نيعبسو نام ةنس ةيطلسلا يف رقتسا لصالا

 ماقا عاج ءامدلا .كفس ليلق:ريخلا ريغكرشلا ليلق املج, ابيهم
 ظ جرف لا نم سابارطو نويهصو ب قرا نصح جسافو لد. اارانم
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 يئروصنلا طابرلاو يبرفلا ىصقألا دجسملا فقس رمتو اهملستو

 ليلخلاب ناتسراوبلاو رظانلا بابب
 ةئاتسو نينامو عست ةنس ةدعقلا ىذ سداس هللا همر يفوت

 *مكأا 13ش ةلما نجا لومار 1512 ةدهو

 ليلخ نييدلا حالص فرشالا كلما ناطلسلا هدلو مهنمو

 امرخو جنرفالا نم اهيف نم لتقو فيسلاب تا م

 م جنرفالا لخاو لردمو نوصح ءدع حستفو 8 ل دو

 ةنس كلذو اهلسسنو سوسرطنا: تيلتعو روصو توريبو اديص

 الكل هذه متن نفل قفح 5 ل ام ةداعس ءَسأا نم هل قفتاو (5)

 اهرخ ١ نع تبرفت اهمدهتب رماو ٍبعت الو لاتق ريغ نم ةنيصحلا
 ماشلا دالب ترهطتو ةيمالسالا ةيلحاسلا تاحوتفلا تلماكتو

 لاوزو نيبيلصلا حرفالا عاطقنا ناكو جنرفالا نم لحاوسلاو

 دالب لع مهبلغت ةادقبا تاكو ٠ مالسالا دالب نم مهتلود
 ةئاتسو نيعست ةنس ىلا اورمساو ةئاعبراو نيعسن ةنس نم ماشلا

 يا)هدلاو كيلامم نا مث ٠ ةلماك ةنس يتئام مهتدم تناكف

 هولاتغاف ةصرفلا اوبقرتو هيلع اوماقف هانا ا
 ىلا لمح مث م ةئاتسو نيعستو ثالث ةنس ةمهاقلا رهاظب هولتقو

 اولتقو 3 هيلتاق نم هلل متنا دقو هتبرت يف اهب نفدو ةرهاقلا



 اما

 مهلجراو مهيدبا تعطقو سبح مهضعبو مهثثج تقرحاو |[
 اوبسك امب ءازج مهقانعا يف ةقلعم مهيدياو مهب فيطو اوبلصو

 لدلعلا ناوهسف

 سنا نب ديعس وبا قوقرب رهاظلا ناطلسلا كلملا مهنمو

 يرصانلا يرمعلا اغبلب كييلامم نم ةيسكراهجلا ةلود لوا يسكر اهجلا
 لاعا نم ايطسارب ةيرق فقو ٠ (784)ةنس ةنطلسلا 1 2

 « ةريثك تانسحهلو مالسلا هيلع ليلخلا انديس طامس ىلع سلبا

 ةئامئاعو ىدحا ةنس لبجلا ةعلقب يفوت

 نبتاداعسلاوبا نيدلا نيز جرفرصانلاك الملا ناطلسأامهنمو
 ةنس ةرشع انثا هرمعو ةنطلسلا في رقلسا قوقرب رهاظلا كللملا
 ةنس يفوتو ةروهشملا كنلروهث ةنتف تناك همايا يف :(801) ةنس

 ٠(ماوه)

 هتدم تناكو ةريثك تاريخ هل رطط رهاظلا كلما مهنمو

 هراجو

 ةنطلسلا يف رقتسارصنلا وبايابسرب فرشالا كاملا مهنمو
 فقوو اهامنو فاقوالا رمع ازين اكان اكلم نأك (866) ةنس

 فاست ديزل مما ريبكلا نمصملا فقوو عرارزمو ىرق اهل
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 .(661)ةنس |
 كلملا ىلا ةبسن يرهاظلا الغلا قمقج ديعسوبا مهنمو

 | مدق ىلع ناك٠ (م65) ةنس ةنطلسلا ىلعرقئسا قوقرب رهاأفلا

 / قرتحا همايا ىف ٠ ءالعلا ةبحمو ةنايصلاوةماجتشلاو ةنايدلاو ةفعلا نم |

 || هرمتش ةقعاص ببسب لبق ىلبقلا اهفقس :رم ةرغصلا نم بناج
 أ ةنس همأيا ىفو (2697) ةنس 5 م. نسحا هددجو قمح

 عبط عارتخا داك (1١

 ةاولم حا ىروغلا هوصناق 0 5 كلملا مهن
 ناك ٠ رطفلا ديع موي (305) ةنس ةنطاسلا ىلعرقتسا 3 5
 هنااا < اطقتو ةنطفو يار اذ ءاهرلا ريثك اعون مم انيعم انيطد

 همأيأ يف ترثك قسعلاو للا 2 لالاعمج عمطلا يدق

 هايد يف ة و ةورث اذ لجر نام اذا هنا هلت نمو ٠ ةيناوعلا

 هلاوما نوذخأي نولازي الف ضرقلاب هنوبلطي ناوعالا هيلا لسري
 كارير هلاث دحا دحا تا - اذا و غلا كلذ رقتني ىتح

 هنأ باهجتسا ىتح ريتك كلذ لثم هلو ٠ ءارقف هلايعو هدالوا
 ةيمالسالا ةمالاو دالبلاو دابعلا هللا محرو نيتؤلظملا ءاغد هيف
 ناظل لاو وظعالا كاملا ادق فيرشت:ةيماشلاو ةي رضا دالبلايف

 | هركاسب يناثلا ديزباب ناظلنسلا نبا ناخت لس اطلسلا مظعمل
 كراع 2 حل يل ل

 و
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 هتلناك ىروغلا هوصناق جرخف ىعظعلا ةنيطنطسق نم ةرفظملا

 قباذ جرم دنع بلح جراخ ناعما قئلاو افلا نيثالثب هتب راحو
 عقوو معفادملاو لخاكملا كيسود نم قفالا 0 لائقلا محتلاو

 هب لعب لو تا ليخلا لجرا تحت هسرف _:رع يروغلا ةوصناق

 ناخ ميلس ناطلساا ىلوتساو رذءرذش هرك أسع تقرفتف ددلا
 ةئسس كلذو ة _يماشلاو ةيرضملا دالبلا ىلعو هلاوما ىلع يناهعلا

 أيس م(

 عبارلا بسارلا

 م57 رصدخلا اذه فييل أل يف مئقعالا دونمةملاوهو جد

 4 ناروذلا رخا ىلا مثدياو هللا ماقبا ناثع يب ةلوداركذ 5 1

 يل .ىوقثلا لع ةسسّوم ةلود ينو
 راض 0 0 ةلالجو ةهبا ايندلا كولم »

 رام الأ نع هلا مهازج « دابعلا اوخاراو « ذالبلا اودظن

 6, ديت روج
 لوالا ردصلا يف ةينيدلا ٌةوقلاو ةيمالسالا ةوطسلا نا غا

 ةصلاخ تناك نيدلاو ةلملا ةما نيدشارلا ءافلخلاو ةوبنلا نمز نم
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 تناككن امبالا ةلك يف دحاوناسلو دحاوبلق ىلع هللا ةلك ءالعال
 000 هلال ةحوأ  ةيبصااخ ملاعفاو مهتانكسو مهتاكرح
 ىلاغتهللا رسب اذإف مجرومأ ميج ينفاصنالاو لدعلا دح نع جرخت

 ١ و ت2 لخدي الام ليلق نمز يف م 1

 ةيهدزم ةيمالسالا كالاىلا تعسلا ىتح ةرومعملا دالبلاو كلاملا

 نافع نب نامع نهز ين فالتخا ا ٠ ةلادعلاو قحلاب

 اهملعي ةكمل هنكل هللا رده اهنع هللا يضر .لاط كن 7
 نيبومالا ةلود ترهظف ةنطلسلاو كإلل ةفالخلا تلوح مث ٠ هلاا

 3 ةريغك ا دالب اوحتتقاف داهجلاو وزغلاب مالسالا ةوقمهيف تيقب دقو

 نيصلا دالب يحاونا اولصوت ىتح ىراخي دالنو سلدناو اي ايقيرفااهنم

 دا ماكحاب نونواهتي نويومالا راص نينسلاو مايالا مداقتب م
 ئ دا ورظلا وقسفلاب نورهاجتبو فيرشلا عرشلاةم رح نوكشإيو

 مهلهت تنعش ثف ةينابرلا ةريغلا مهيلع تطسف نولسملا مهنم رفن ىتح

 ٠ اقإو (نوحاصم:ابلعأو و لظب ىرقلا فايل كبر نأ اميل
 ع جرن سابعلا ىتبل ةوعدلاب ىناساركلا لاسم وبا ماقنا كلذ

 دا مالا ميابو مجتلاو بيبر ,١دالب ىلع بلغتو نييبومالا
 نيبسابعلا ءافلخلا نا مثقبس م ةيسابعلا ةلودلا ترهظف يبابعلا
 اولمهاف فارسالاو تاذللاو تاوهشلا لعامهنالا يف اريخا اوذخا



 امه

 لوحتو مهتنطلس تازلزو مهتكو وش تفعضف دابعلااصمو ةكلمل ارما

 مهيلع نيبلغتملا كولملا ضعب ىلادالبلاو رومالا ةراداوةلكلا ذوفن |
 داهجلا اوكرتف هل دوجوال ا ماو حور الب مسج ةفالخلا تصاف

 تلازو دبجلا ةكوش تفعضف قحلا ىلا ةوعدلاو دالبلا حوتفو
 ةلودك نيبلغتملا ةكوش . تربظو ةيكللا ةوقلاو ةيركسعلا ةلوصلا

 يف ةلود تربظو وصوروب أ سينو فتراتسربطو ناسارخي رافصالا

 01 ماشلاو رصمي نولوط نب دمحا ريظو تاهجلا كلت يف نامأ-

 رزألا رحب لحاوس يف هيوب لاو لصوملا دال؛ ةهج يف نادمح
 فئاوطلا كوم «تربظو قارعو نامرك لثمتالايا ةدع لعاواوتساو

 مو دادغب ىوس ةفيلخلل قبب لو دادغب يلاو>و تاهجلاا رئاس يف

 روهظب مث :تاهجلا نم ةهج يف ةذفان نيبسابعلا ءافلخلا ةلك نكت

 رايدلاو رصم ىلعمهتاليتساو ايقب ,رفا يف نييديبملا نييمضافلا ةلود

 ةلودلاةناكم تفعض ةيعيش ةأودوهسيسأ او (غه8) ةنس ةيماشلا

 ةريثك اعومج تعمل نييقوجلسااةلود ثربظمث ٠ ةيلكلاب ةيسابعلا
 دعاس نعت رعشو ةدهضنلاو ةوقْلا باعصا نم كارتالا يفئاوط نم

 مولعب نولغتشم ذئتقو ةبرعتسملا برعلاو برحلا بابساو دجلا

 حالصاو داهجلا 0 راوجلل نويقوهسلا مج | هاف نونفلاو بادالا

 كلم اوبراحو 6 :أ دالب ىلا اوراسو 12 تروقف دالبأا
 0 1 هج! ا عما



 ةدمضلا

 هورساو هب اورفظو هوبلغف دموي ةدطاطظسق ركساع مززلا

 يمطافلا ةفيلخلا مساب 1111111111111
 ريمالا هعم نو طك و ينايغلا ةفيلحلا مسا نوبظخم اوزاضف

 لالخ هنبا ماق نالسرا بلا دعب مث (نالسرا بلا ) يف م
 ' زو ناكو ةننحلا تانصلا عيمجلا مص ناك و ةاذكلم نب
 ا داو ريتالا ياك ينأرلاديدس لقملا:لماك تا 7
 راص:ىّتح دانغلاو ةكلملا طاصم يف ةسايسلاو رييدتلا نانسحي

 سدقلاو ةرونملا ةنيدملاو ةمركملا ةكمب ربانملا لع رك ذيريمالا مسا
 د ىلا لوظاناو رّكشاكو .دنقرعمو فقراخفأو دادغنو فيرا
 تناكو ناهغصا ةنيدم تناك كاملا ةمصاعو ٠ لوبناتسا ميل
 0 لخ لوبناتسا زاغوب ىلا دنقرعمو دنملا نم ةدتم هتكلم

 مسنج الب امسا تناك لب ىما الو يح دادغبب ةسيسابعلا ةفالفل

 ءاشكلم ناك اذه لعفخياشملاو ءايلوالاب كربتلاك ة فيلذلاب نوكربتي

 ةيمالسالا ةكوشلا ةرقتددهتف رصعلا كلذ يف 1 اوكار
 عوفرللا ثيدحلا ينو ٠ كارتالا ةع ساو صا متالع تربظو
 ءكولم تفوضتف ( ردكلا ابظسو فو اهو اهوا يتما ريخ) |

 مالسالا كلام ىلع نيديلصأا مهعومجب اوماكتقاو ارفمجتو انتوووا

 كلذ ءانثا تربظف يلوطانا دالب اولخد ىتح ةيماشلا دالبلا نم
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 بيلصاا لها يك نيدلا داعبراحو ةريزجلا ين ةيكباتالا ةلؤدللا
 ٠ اهريغو بالغ ىلوتسأف مهب رفظيو روظي ناكف ةيظع ابورح
 ناكوقششمد ل: ىوتساوهذعب نمدتهشلانيدلارونهدلو ىلؤتساوق

 ذاهج+لاووزفلا عباتي ناكف ٠ لدعو ةفعو يل بحاض

 ةائخم ذئتقو نيبظافلا ةلوذ تناكو ٠ ةكيانالا ةكوش َتَبوَقَف

 يما لا ةفيلخلا دقساف ةرهاقلا ىلغ بيلصلا لها فحزفماظنلا

 اند م[ فيجخبالا لبراقءرضتعشاو نيدلارونريمالا نم دضانلا

 ناكو ءا مالا دخا ىذ كلا كوع ٌنيدلا'دسا:ةسايرب رتضتم ىلا

 شيجلا ءارعا دا بونانب نيدلا حالص تفسوي ريمالاهيخا نبا
 رس) سعب رصم يف نيدلا دسا لقتساف خرفالا دب نمرضم اوذقناف

 مانمز ىلع رضبقف فسوي نيدلا حالص هفلخم يفوت امو ٠ (ركسع
 يفاشش اينس انيد نيدلا حالص نآكو ضيرم دضاقلاو ة

 ةاضق تصنو ةنسأا لها رئاعش ربظاف ةديقعلا يرهشا نفذملا

 يسابعلا هللا ماب ءيضتسملا ةفيلخلا مساب ةبطخلا ربظاو ةيعفاش
 نيدلا حالض لقتساو مهتلود تضرقناو يمضافلا دضاعلا يفوتو
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 *ادتعا نم ةيسج يقاودو نايغطو ةيظع ثداوح مالسالا
 يف عنشف السم نكي مل هناف نا زيكنجو راتاتلاو لغملا طلستو

 ةنس ديدشلا .بركلا كلذ ءانثا يفو ٠ دالبلا برخو مالسالا

 ىلانائع ع ناتسكرت كاواف رونا ها ناملس رجاه (3571)

 ىلودتسا(1657) ةنسينوةلئاع فلا نوسمح وحن رئاشع عم مو نلا رايد

 تاراغلا نشو مصعتسملا ةفيلخلا لتقو قارعلاو دادغب لعوك اله

 لجو نادي
  فرشلا يف تضرقنا دق برعلا ةلود نا لوقلا لصاحو

 لاوحا تفلتخاف ةيلغتملا ةدعتسملا فئاوطلا كولم روبظا برغلاو

 ءانثا يفو ةيقرشلا راطقالا ىلع راثاتلا ىلوتساو ةيمالسالا كلاملا

 ةدحولا تدقفف نيملسملا دب نم سلدنالا دالب تجرخ كلذ

 بجوتست ةلاي لاحلا تراص ىتحماظنلا لتخاو اهتملكت تاتو
 لا ةموكح كلذ هانا ءالسالل ةموكح معا وللا

 ال7 الاثنا قفا تناكأبلا ريغ |ةييوق. ةئيدم ذي ويس
 | ايرغرصم نم فئاوظلا كولم نموأقرش راتاتلا نمةددعتم تاراغو

 ثيدحلا يفو ةمخو املاوحاو ةفيخم نمزلا كلذ تامدقم .تناكف

 ةنحةنملاو دملا هللو ةحيتنلا تناك نكل ( يحرفنت ةمزا يدتشا )

 لالجالاو ةباهملاجسرب نم ةينائعلاةيلعلاةلودلا دعيم بكو ركل اشاد
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 ةيمالسالا دالبلاو راطقالا ىلع

 ا و ليك كح
 ىلع اهتاشن لوا يف تناك ناوةيوقلا ةديعسلا ةلودلا هذه

 ةيرعلا ةعاجشلاو ةنايدلل ةعماج تناك |هناف ةربغص ةموكح ةئيه

 كرتلا قالخاوه هيسزلا تابنلاب ةفصتم ةيضرملا قالخالاو
 ءامسلا يف ابعرفو تباث اهلصا ةبيط ةكرابم ةليمج ةيعمج تناكف

 تاحوتفلات تف دقف ٠ ةيمالسالا لل احلم نوكتناد اهريسب ريشت

 ةيسح ةوطسو ةيظع ةنظلس تسساو كلاشملاو دالبلا تعسوو

 ةغل تفلاو اهنسحا قالخالاو باداالا نم تعمخل ابوق اكلمو

 -ساحم تاذ ةديدج ةئيه .ءازلل تدترو ةريغك تال نم

 تددجتو هتكوش تمظعو مالسالا" صنع يوق اهروبظبف ٠ ةديدع
 نامالاب فوخلا لدبتو «ناولاو فعضلا لازو « هتوطس

 يوناه أم هدالب نم رحاه ال هيلا ىايفملا فاش ناملسنا 3

 دصقو مورلادالب لخدو ناخ زيكتج ةنتف مايا خلب نم بيرق

 عوجزلا دارا ناحيبرذا قيرط نم ناتسبلا ةيحان نم بلح ةهج
 فرعي نكي مو تارفلا رم نم هرورم دنعف ةدم دعب هنطو ىلا

 ةعلق راوج يف نفدو ٠ ىلاعت هللا هم<ر فوتو قرغ رهنلا نم ةضاخملا

 عجرف ٠ هب كربتيو رازب «كىرازم كرتب » ناالا هربق فرعي و ربعج
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 | يلهترييثيع نم ريثك عم يدغوط هريس دال هي ناك
 رادند ريغصلا هوخاو. رفطرا: ثلاغلا هاو قبو مدقلا مهنطو
 ءانثا ينو يلوطانا ةهج ىلإ اوهجوتف مهتريشع نم سانا ٍضعبو

 بعام يف جليس :نيدلا ءالع ناظلمنلا ركسعاوقدلص قير
 حرفو. مثومزوف هعمراتاتلا. اولتاقو هيلا اوهضناف راتاتلا لتاقب ةينوق

 ةيجان ماطعاو ارق نسحاو مهمركاو يب نيدلا ءالع ناطلسلا

 نيبقوجلبلا ةكلمم موخت نيب ينو أهيف اودكسيلا توكس ىمست
 نييمئاقلا دودحلا ءارما نم هاش لرغطرا ناكف.موزلا دالبو

 ىلاذت هللا همجر يفوت نا ىلا ادهج كلذ يفواأ ال وزغلاو داهجلاب

 «4م١٠ » ةنس

 دهاجي لاز اموبهيبا جحنم ىلع راسو نائعريمالا هدلوهفلخف

 || دنع ةريغكا دالب مههدبأ ن :م,ذخا ىتح مجدالب جاهبو,مورلا يف
 ترذيلاو او.ضيبا ءاوأو اروشنمقوجلبلا ناطلسااهيلا لسرا كلذ

 ةرابعلا هذبب هبقل دقو. هتيالوو هتراماب امالع ! يف طلسلا لبطلا

 ( هاش ناؤع هاهيلاع نابزر يراترضح يزاغ ادع ! هروب 2

 تراق.ةيقوحلسلا ةلودلا ناماشناهء يزاغل! ةرضح ل 5

 أ ةينيطيطسق يف رصيقلا ةموكح ناو هاش ني لا ءالعتومل لاوزلا

 ثيرلح ايل مات لاما امةيليسا تامهأو اهلاوجا تاتخبا دق
 77_22 277 3_2 جب

 1س 7 2 طل يو ير ح26 ج10 < ان كات ضجر 5:71 حم طيح حن عك تال مددع يل ع ا ا للا كا تح ا
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 ديه ين ذخا نيبحيسملا نيب نيدلا ما يف فالخلا نم ذئتقو |[
 اديتسم زازا ان نس عم لئاسولا لاهتساو كاملا بابا
 ةمملاّولءو لقفلا ةعس نم هب بفصتا اب هبر ام كين: ىلع ىلاعت هنا

 ةيوق ةظع نوكأ مالسالا ةلود نيسان

 اهوعا سما ماقو ةيقوحلسااةلودلا تضرقنا 55 ةنسف ظ

 ىزاغلاةرمضحل رذئنيح هللارسيف م دالب يف ملالقتساب اودانو اهتالوو |

 بطخو نييئاط هيلا اوداقناف هيلع مهيولق بفلّوي ناب هاش نامثع |

 هومبابو هسوربل ةعباتلا رشيكي يف همتاب. |[
 رابخاو خيراوتلا ضعب ' ىلع انعلطا دق لوف انا لولا لصاحو

 نيدشارلا ءافلخلا ةلود دعب انعم الو انيأر اف ةيمالسالا لودلا

 عرشلا اهتعاطا ايس ال اهنم اماظن نئيحا الو نامع يبب ةلود لثم

 تيبلا لهاو ميركلا نارقلا ةلمجو علا لهال اهريقوتو فيرشلا

 ىلع نيفيرشثلا 0 ناكساو ءارقملا تاريخلا ءادساو يوب
 نيم ١ مهتلود دباو مهكلم هللا ديا هناي قياسا

 م57 لرغطرا ريمالا نب يزاغلا ناخ ناينع ناطلسلا م
 467 ةيناثعلا .ةبيطلا ةرخشلا هذه لصا عج

 ليس يف وزغلا يف سرفت دق. ناك ٠ (145) ةنس هل ميو

 هرمتو ةنطلسلات ا ىلع رغتساو " « 5055 »>ةئس دعا ًاشن ذنم هللا
 كت - ؟ ةهاق داس 7 ا ع 0 2 2 9 2 تح >> هلال عسا 15 تلا 00 5 419-112 سلا 2 فشلا تس #1 خط هل ةففلح لا 318-1- -.17-2:ةانلا كتضلات تدع انااا نتن



 يشن

 ةنس نوعبراو ةثالث

 زيبشلا ىلا ددرتلا ريغك ناكو ءاحلصلاو ءايعلا أبحم ناك
 ٠ هتيواز يف هدنع تيبب ناك امبرو ينامرقلا ىلابهدا فراعلا

 هنضج يف لخدو جيشلا نضح نم جرخار قنا همانميف هيأ ى ىف

 لابج اهحتو قافالا اهناصغا ثدس ةميظعةرحش هترس نمت آبنف
 الف ٠ هايملا كلت نم نوعفتن سانلاو نويعو رابنا ثاذ تايسار

 ةراشبلا كل يشلا هل لاق هاير هيلع صقونائءناطلسلا ظقيتسا
 ظ كدالوأبو كيبنئاعلا عفتنيو كى اولعيسو ةنطلسلا بصنمو

 نم دالوا اهنم هل دلوف اهجوزتو لبقف هذه ىتنبا كتحوز يفاو

 ناخروا ناطلسلا مهتلمج

 يف داهجلاو وزغلا يف عرش ةنطلسلا ريرس ىلع رقتسا امل مث

 + :» ةنسيفو رهش ىييو لوكو كجءلي ةملق تاق هلل لبس
 اكد هناكم ىلوتو قوحلسلا نيدلا ءالع ا يفوت

 يزاسغلا ناطلسلاب هركاسع بلاغ قدلف هدالب يف جرملاو جرملا
 ةيحان معتق مث دالبلا كلت يف ةنطلسلاب لقئساو ناخ ناهع

 لالا ورنا 3 كنار بلا 6 يف ركتساو هم لع

 نصحو راصح قا نصحو 12 ل طحو هعك “عرض معتف

 ٠ ةريثك انوصحو راص> جوق
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 ىلع قيضو ةدم هسورب ةنيدم رصاح « 7/57 » .ةنس يفو

 ابهيذ ._:ركساو هسورب ةنبدم يفرط يف نيتعلق ءانبب ىماو اهلها ||
 ناكيو ة4ةسروب حستفل شيج ةدايقب ناخروا هدلو رمأ د ركسعلا

 ليقوهتايح يف تحتف ليق سوقنا ةلع ن نم أضيرم نائع ناظلسسلا |

 هدو ىصوا ىلاعتمللا همهحر ةافولا .هترصضح ايد ٠ هل افو دعب تف

 كروما لك نكسة الوا هل. لاقف ثالث اياصوب يزاغلا ناخروا
3 2 

 اناث « ءاهدلاو كارلا لها تامملا:يف رواشو ءارغلا ةعيرشلاب
 ماوعلاو نصأو ,للا نم م ماعنالاو 2 كا نم ةقح ىح ىد لك طعا

 فكوكتل مالسالا“نيد متاعد مث نيذذلا مالعالا ءايعلا امسال

 كنا ثيح اغلاث ٠ 5 نم شانلا ريخ » لبق امل اربظم

 ماقملا ازه ناكرا نه نفر كر ملظعا وه ب هبنتف يدعب .نم ىتفيلخ

 جئاننلا ٍبلطاو ٠ هللا قاخ ىلع ةقذشلاو هللا سماوال ميظعتلاوهو
 ىعنتا هللا هجول وزغلاو هللا ةلك العا نم ةيريخلا

 كالسوةيصولا هذيييزاغلا ناذرواناطلساا ةرض> لمعُف

 ةواشغ دابعلاو دالبلا نع اولازاو موقلا هعنم لع اهيف ماظعلا هوب

 فلاخلا يصغتلا نم ةيمالسالا كلاملا ضعب يف ناك امو رظلا

 عرشلاب نيكسمتم نيدلاو لدعلا ةداح مهلك اوكلسو ةيومالا ةنسلل

 هللا عفر ىتح ةيعرلا نيب اوادعو طبرفتو طارفا ريغ نم نيل
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 لي

 ُخيوت ٠ ةليلق ماياو ةريسل ةهرب يف مهتنطلس ناكرا ىوفو.مثرانم

 كجنوس ةيرق يف ىلاعت هللا ةمحر. يلا يزاغلا ناخ نائع ناطل.بلا

 (ةئاعبسو نير يشعو تس ةنس كا ذو“ هب كربتي ورازي كانهدربقو
 | ماني الل نسحي ادهاحاعب رمالطب اعاجش الداع اككم هلا همحر ناك
 | مفلاو «مخفلاوليخلا نم اضعب الاائيش لاملانم كرقي ملو لمارالاو

 | مسنارمعلا نمسهلو ٠ مانغالا كلت نم هسورب يحاون يف ىعزت يتلا
 ظ ةئس نورشعو تس هكلم ةدمو ةناس نوتسو
 مه“ نافع ناطلسلا نبا ناخ ناخروا دهاجلا ناظلسلا 25. لج

 ظ 50 يزاغلا ناخ رد-

 ظ نوعبرأو ناك هرخجو (72707) ةنس كالملا رير ىلع سلج

 ظ ديه> دهح دعب هسورب ةنيدم 3 لك (31) ةنس هدلومو ةئس

 | مالسالا راد اهلعجو..نييلبسملا اهنكساو ةعلقلا ىلع ىلوتساو
 | راد اهلمجو. مالزالاو ناثوالا لهال القعم تناك نا دعب

 أ ماط ايف خيطي ةيككو ةسردمو ماج ابييف ىنو ةنطلسلا
 ظ مظعانم ( س.اخلا ماقال نم ) ةنيدملا هذهو ٠ ءابرغلاو ءارقفلل

 تلاماهحو ةنخن مايمايفو قؤيعلاو راثلا ةريثك ةيمالسالا ق دملا

 أ قينفا ةنيدمو ديمكلزاو راصح نويفا نوصح ف مث ٠ ةيعيبط
 | اهنم اونغ٠ رافكلا مئاظع عمجمو رذئتقو نئادملا ٍظعم نم يو



 الوات

 ناماس هدلو ناخ ناخروا ناطلسلا سمعا «16/» ةنس ىف ظ

 نكي ملو داسمهجل ىلبا مور,فرط ىلا ضييبالا رخيبلا زاتجي نانكلب |
 عضوم نم.لبيللاب ممل اوبكر ون غسلا ةبش أحاولا اولمعف نفس مهل |

 اولؤتساف ينمج ىمسل انصح اوفداصفرربلا ىلا رخبلا اونا رك هللاقي
 ناكو اربق اهيلع اولوتساف ,ةريثك عالق ىلع اومج مث هيف ابي هيلع |
 الفةلادعلاو ةعاجتشلاو ةماهيشلا نم ميظع بناج ىلع نابلس ريمالا |

 اوضرو هوعاطا هدنجب طبضو هلدعو هتريس نسح رافكلا ىار ََ

 ةنيدم بحاص روكترملاتقل جرفنوغبو وعسل نيلسملا يمالراصف هب |
 هللا ىلع اولكوتخنلييلق رفن يف نولسملاو ريغك ركسع يف يلوبياك
 الاتق اولتاقف ليسو هيلع هللا ىلض هللأ "ل وسر ةيناخورب اودقتساوىلاعت |

 ةنإد»م اهنم "نوصحخ ةدع ىلع اولونساو قولسملا رصتتاف اديدش |

 ةينيطنظسق نيبو اهنيبرخيل اءيطاش ىلع ةليلج ةئيدم يفولؤبيلك |
 يلوي روخ ةعلقو كحهرق ةعلق امنموىلم فضصنو الن يمؤوناعو ةثنم |
 اقريغو يغاط روكو ددروكود ةعلق اهتموةعتستم دالد نو ظ

 سرفلا هبابكف ديصلا ناّلس ريمالا جرخ 5٠« » ةنسِفو |
 ىزاغلا“ناخ دارم رهمالار بع ةئسلا هذه يفو ٠ هللا همحر يفوتو

 حتفف يلوبيلك ميلخ نمل مور فرط ىلا ناخروا ناطلسأا' نبا ظ
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 || دالبلا نم مو هقونيد حتف ىتح دهاجت لزي مو يلروج ةنيدم
 ا

 ناخروا ناطلسلا يفوت ةئاعبسو نيتسو ىدحا ةئس يفو

 ٌةدم تناكو هسورب ةئيدع نفدو ةنس نيناو ثالث نع يزاغلا

 ةنس نيثالثو اسمح كلم
 ةيقاررل شو ةلح ةروبط اذ ةليلع كلم هللا هجر ناك

 لواىمو ةسردمو ًاعماج كمر ىبب « رخاكتم لدعو رفاو مركو

 ٠ ةيناؤعلا ةلودلا يف تيينب ةسردم

 5 نبالوالا ناخ دارمنيدلا دهاجم ناطلسلا «*”» زو

 3 يزاغلا ناخروا ناطلسلا جو

 نوثالثو عبرا ”ورهسو رب ةييدع اكللليل ريارس , اع نقلب

 مسا الف 771١«. »>ةنس هسولج ناكو « 77517 » ةنس هدلوم ةنس

 |ههتفف هرقنا ةنيدم رصاحو هسفنب داهجلاب رشاب كلمملا ريرس ىلع

 ةنيدم بحاص نامرق نبا ممم“ الف نوصحلا عنما نم يثو ةونع
 اكرثلاو راتاتلا نم رئاشعلاو لئابقلا ن 0 اعومجعمج هدنرال |

 ةميزره نع مالا ىلجنا ىتح ةديدش بورحو لاتق 4 ىرج
 ناخ دارم ناطلساا راصتناو نامرق نبا

 الال نيداش نا دام ناطلساا لسزا 5 اول ةئس يفو
 ا ا ا 77 هس س91 نو ور سلال 4

 هتان «سإا#
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 الف رحبلا زاتجاف ميظع شيج عم هسفنب ناطلسلا راس م ءاديدش

 نولبسملا مجتو مهكلم بربف مهناكرا تلزازت همودقب رافكلا ععم
 دمشل مستفلاب ناطلسلا اورشبو اهيلا اولخدو اهوحتنفاف ةنيدملا ىلع

 ندم مظعا نم يو ةنبدملا لخدف رضحو هيلع ىثثاو ىلاعت هللا

 اهنيب سماخلا ملقالا نم يثوراهنالاو نيتاسبلا ةرينكح ايندلا

 اليم نوعستو ةسمخ ةينيطنط دق نيبو
 ءارمالا ريما هبصن نا دعب نيهاش الال ناطلسلا ىما مث

 مع ' ةفيطل ةنيدم يثو هبلف ةنيدم نسف داهجل هجوتي نا ىلنا مورب

 هسورب ةنيدم ىلا داع مث ةرغز حتف
 ناطلسلا ةرضح ىلع اشاب ليل> هرق راشا «727» ةنسيفو

 ىراسالا نم متجاف ةريثك تناكو ىراسالا سحخ ذخأي نا
 ةبركسلا نونفلا اوملعتي نا مهب ناطلسلا ىماف ةريثك ةفئاظ
 مهملعيل شاتكب جاح فراعلا خيشلا ةمدخ ىلا مهلسرا مثااوملعتف

 رييشنلا دنع اورضح قا رفظلاو ريخلاب موعدي و مهيسلو ة ةمالعب

 مه اعدو مهسيئر 0 ىلع هسبلاف 0 نم ناكو ابق ك مطق

 ديدجلا ركدملا هانعمو ىرج ىككي مثامسو رفظلاو ةكربلاب

 «جاولب» : عالق سمح ناطلسلا ىرتشا « 7,8 » ةنس يفو

 الاتق اولئتقاف فيفك شيج يف هنردا ةنيدم حنتف ىلا كبانالا

 ك9 ] ] ]آ]آظثظثظ ظ سس | | ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]]  ]آ|آ آ آ  يسيييييي سيل ل يي يي!!! يي!!! ||| يي بي يي يي | سس || ب بيب ب ب بيب ب بيب ب ببي بيبي نسل
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 « رهش ىدبس »و « جاغأ هرق»ؤ «رهش قا ”و «رهش كي »و

 سير زال نبا لاتق ىلا ناطلسأا.جرخ« 793 .» ةنس فو ظ

 | لبا مور دالبب (اوا سوق ) هل لاقي لحم ناعما مهقجاف راقتكلا |

 | نلقئاو ناطلسسلا ركاسع .ترصتناو .نيقيرفلا نيب لاتقلا مختلاف |

 | مها رما نمريما لبقا اومزهنا الف ٠ نيسغاص مهيباقعا ىلع ءادعالا |
 دب ليبقتل ”مهانلف ةعاطلا اربظم .هليخ عم « شوليو »هل لاقي |
 هئاعما اونفدو هللا همحر .يفوتف هك يف ناكر جنب هبرض ناطلسلا |

 | رازي هربقو هسورب ةنيدمب هونفدو فيرشلا هدسج اولمحو كانه ظ

 هب كربتيو |
 22ظظظش) 00000
 ةنس نوئسو سخخ هرمعو يفوت ٠ هللا ليبس يف داهجلاب ةتايحرمج |
 ةنس نوثالثو ىدحا هتنطلس ةدمو |

 د نبا والا ناخ ديزياب مييدليب ديمسلاا ناطلسلا «» نط
 تت" لوالا ناخ دارم ناطلسلا لتي

 نرهثثا ةئس ناضمر .يف ةنطلسلاو كالملا ريرس ىلع ساج

 ندعم ينو «هوط هرق» حشفف داهجلاب رشاب مث ٠ ةئاعبسو نيعسنو |
 ىسهرق » دالبو «نيدو» ةعلقو «بوكسا» ةالب حتفو ةضفلا |

 نبدا هالع دبملا ضفن ألو ٠ « ينومطسق »و “ ناخوراضو »
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 ناطلسلا هجوت يلوطانا دالب ضعب لع راغاوثامارق دالب بجناص |[
 ناطاسلا نو اريساهوكسف هوقحلو ني دلا *الع مزهاف هسفنب ديزيب

 صاف لالغلا تقو ناكو اهتعلق رصاح مث هتكلم يسرك هينوق
 ادحا اوملظيال ناو لالغلا نم ءيشل دحا ضرعتيال ناناطملدلا

 لها جرخن محلالغ اوعيبب و اولغتشي و اوجرخينا ةعلقلا لهال نذاو
 الف اودارا موكسملا نم اهوعاب و مهتالغ نأش اوملصاو ةعلقلا |

 اذه انم غاب اكلم نا اولاقفمهسفنا ىلا اوعج رةلادعلا هذه 5

 كحل نيعئاط مهعيمجا ورضخ هيصعن نا يغبنيالةلادعلا يفغابملا

 دالبلا كلت لها.ىار الف ةعلقلا هولسو نيضار ديعسلا كلملا

 :مهعالق جام اوغاجش مهتعبا أتم يف اوبغر هينوق لها لغفأم عالقلاو

 « راصح هرق لود »و « هيرصيق »و.« هدكني ”و « يارس قا»

 نيعئاط اهولبسو
 ءالع لتق ام دعب هسورب هتكلمم رقم ىلا ناطلسلا عجر مث

 يجراألا اهقلطا نا ىلا هسوربب هيدإو سبحو نامرق نب نيدلا

 مورلا دالب مدق نيح كنلروهث

 هيسأماو ساويس ىلع ناطلسلا ىلوتسا (795)ةنس يفو

 7 هسورب ىلا داع 5 نوسماصو كيناجو راشكنيو تاقوتو

 اهلستو دالبلا نم جرخت نااما ةينيطنطسق بحاص روكت ىلا



 ففاللا َةَربْشَع ةنم لك هل مزتلاو هنم فاكشن ٠ كيلاربسا نا اماو

 انودكس ةاحم ةنيدملا لخاد ملا ىنب ناوسهذ راند

 مو كلذب يضرف تاموصخلا للصفي ضاقو عماج اهف نوكيو
 كنلزوهل كتبخلا ةمقو نامز ىلا تزتساو نالطلسلا هل ضرعت
 دلبلا نم نيملسملا جرخاو عماجلا برخو ديعلا نض#ن كلذ دنعف

 فقوقرب مهاظلا كلا نيبو ناخ ديزياب ناطلسلا نيب ناكو
 ضرالاك ولم نم دحا قبب / ىتحَو 1-7 ايادههادهاو تابتاكم

 هاداهو هبتاك ىَح

 لثم مورلا دالبب فئاواعلا كولم راس (١8؟) ةنس يفو

 نوكشي كندلرومن ىلا رايردنفسا نباو نيديا نباو قابقزك" نبا

 هنور_ّيئاسلو مورلا دالب يف هنوبغريو ديزيأب ناطلسلا نم هيلا

 كلذ ىلا كناروهث مهباجاف مهكلامم در يف هيلع
 يف لخد دادغيو ةيماشلا دالبلا نم مجر تروا م

 كلما ملا كنلروهت لسراو 8٠0( 4) ةنس رخاوامورلا دالب دودح

 كنا لاقو ءاهدلاو ركملا :رم هتداع ىلع حلصلا ين دي دياب ديعسلا

 دالبلا يا رظناف كلاتق يحا الاناو هللا ىلبس يف دهاجم لجر
 يتاادالبلا يلا ٍلسو اهب عنقاف كدجو كيب نم 0

 . ا مرداد ناطلسلا ناكو ٠ ' اهلهال 0



 خي وهو ملكت اذا ناك ٠ ةعاحجيشو ةلمعو ةدح هدنع ناوضرلاو 1

 ىلا لصي ىتح بارظضاو ةكرح هي لازي ال سلحلا ردص |[

 ىنفوخيا : هانعم ام لق هباتك ىلع فقو الف ٠ ناويالا فرط |[
 راتات وا مجاعالا كوله لثم ين بسحيوا تالبعزألا هذهب |[

 هرما لوا .ثاو يدنع هرابخا نا معي اموا مانغالا تشدلا

 ىلوت ممذلاو دوهعلا ضاقت مرحلا كاته ءامدلا كافس يءارح

 ىوس حالس مهل امو ماسحلاب برضلا ماغطلا راتاتلل نماو رثكو

 انلاجرو انتعتص داهجلاو انب اد برحلاف نحن اماو ماهسلاب قشرلا

 ٠ ةنجلا مهل ناب هللا نم ملاوماو مهسفنا اوعاب
 ىلع فقو الف ٠ هبا يقيل نع ل درو باخ هلا

 ناطلسلا _:راك كلذ ءانثا ينو“ كلذ مظعتسا باوجلا اذه
 دعتساوهلاتعأ هجوتو اهيكرتف اهل ارصاخت لوبناتساةنيدم ديزي 1

 ع م شويجلا تنادتف ءدالب ىلع ةموحم نم فاخو هلابقتسال

 تالا اف روعل دوتح ةراكب رع هدنع ناطلسلا نكي لو شوبجلا

 لابتلا ةرثكب ركاسعلا تممتو لاتقلا محتلا ايلف رافملاو يراعصلا

 «هام ىلباقو ”ةاشملاالا هعم قبب لو ديزي اب ناطلسلا رك اسعترفن

 متجا|ملف ٠ دونجلا ة ةرواسا هب تطاخاف مزن لو ىهدلا اةثدا1 ربصف

 ىضم مث . روم ةصق 2 قبس 6 أباصوب هأصواو مىبصن 0



 ينثثلا اذهل مو« دابعلا كالهاو دالبلا دسفاو قاخ ام دعب هليبسل

 تام فكرا ىلا دحا هرش نم لس لا

 تاتوملا ايش

 ضر زيربت دودح ىلا لصو ىتح ديزي.ب ناطلسلا هجوت مث

 نابعش عبار سيمنلا موي رهش قا ةنيدميف هللا همحر يفوتو كانه
 ةنيدملايف نفدو سفنلا قيضو قانحلا ةلع نم ةئاماثو سمح ةنس

 رك

 ال هيلع بو نزحو اريثك نس هتافوب روميت معمالو

 نم ليم وحن ىلع ةبراح لاو ةعقاولا هذه تناكو هتعاجش نم هدهعي
 « 8١4 » ةنس ةجحلا يذ رشع عباس هرقنا ةئيدم

 ضرالاك ولم رايخ نم ديزياب مردليب ديعسلا ناطلسلا فاك.

 تناكو ةمهلا يلع شطبلا ديدش سفنلا يوق أطبارم ادهاح

 ةنس نوس#و ناك هرمعو رهشا ةثالثو ةنس ةرشع عبرا ع

 مهنيبمدتجا ٠ دمجو ىساقوناهلسو ىبمومو ىسع دالوالان م هلو

 دايعلا هللا مف تخلف نا ىلإ ةنس ةرشع ىرثا ومن افالولاو عازنلا

 :كلملاب لقتساف



 نينو م

 5 ديزياب تاظسلا.نبا لوالا دمع ناطلسلا «0ه» رت

 0# لوالا ناخ زج

 هرمعو (815)ةئس هسورب ةنيدب ةكلملاريرس لع سلج

 داهملا هب اد. فراك“ ٠ (ا/ؤ//) ةئتس هيلزمو ةنسب وثالثو
 ىضوفلا عوقول ةيلخاد ًاياوزوف اياك ةديه كيناكاو برحلاو

 روهالا عاجرا ع ظفاشخ ديزياب ناطلسلا ثوم تبقعا يبتلا

 هاشتلودهرق هبراحو هيلع جرخ نم ةلمج نم ناكو تناك اك
 هلع ددبو همز هو هبراحو هيلاراسف هيساما ىجاونو راتاتلا نم

 رصتناف امهني لاتقلا ىرجو بونيس 02225 دصق مت
 ناطلسلا ىلوتساو ةيرره مينا رابدنفسا مزهناوناخ دم ناطلسنا

 هدلا هل افص كلذ دعب مث عالقلاو ةالبلا نم هكلمي ام ميمج ىلع

 هعزاني نم قبب لو سمالا هل ملغبناو

 دالبلا ضعبا ضرعتو دهعلا ضن نامرق نبا نا هغلب مت

 رسساو هرسسا ىتح همنهو هلتاقف ريثك شيجب هيلا راسف ةيناطلسلا

 هنعافع مث هعينصءوس ىلعهبتاعوهيدي نب هرضحاف نطصمودمحهيدأو

 كلذ دعب هانوخي ال ناب قاثيملاو دهعلا امهيلع ذخاو هيدلو نعو

 راصح يروس هعلق اهنم نا.رق نبال عالق ةدع ىلع ىلوتساو

 وش ئدس ةلقو زبك ق لا ةيلقإ هيك ةملقو يريشزبف ةعلقو



 ىييا ديعس ةعلقو ىرج ىكب ةعلقو ىراغوا ةعلقو

 01 )| هذه اكو نرسيللصات ]ع قلوتساو راس متنا
 ردب ىمبسل لجر همايا يف ربظو ٠ديزياب ناطلسلا اهحتف دق ناك

 بروف ركسع يضاق. ةغيظوب انيعم ناكو معلا ىلا بسني نيدلا
 "ل ًادتباو اهيف هيلع اروهجم تاك نأ دع كينزا ةنيدم نم

 بهذمب هبشا ) ةعتمالاو لاومالا يف ةاواسملا لع سسّرملا هبهذم
 متريغو ني حيبسملاو نيلسملا نمر يغك قلخ هعبتف(رصعلا اذه يكارتشا

 ميكو اهنيب قرفي الو ءاوسلا ىلع نايدالا عسا ربتع ناكو

 هيعبات ددع رثكف مههاذم و مهنايدا تفلتخا ناو ةوخا سانلا

 ناطلسلا هيلا لسراف هبهذم دادتما نم ةكلملا لع فيخ ىتح

 هعمج قّرفو هلتقف ادئاق دمح

 لاهسالاب يزاغلا ناخ دمحم ناطلسلا ضرم (85 6) ةنس يفو

 لق ناكو“ ها هيمنر يفوت ىّتح هضم لقثي لاذ اش هنردا ةئيدع

 هسورب ةنيدمعب ةسردمو عمأج ءانم صاو ناخذ دارم هدلوأ دبع

 يف لبا مور دالب ىصقا يف هييا ةافو موي ناخ دارم هدلو ناكو
 امتي يعن اباوي نيعبراو ىدحا ةدم هتوم ءارزولا نخاف وزغلا

 ىلاهوعيشو هتوم اورهظا مثتختلا ىلع رقئساف ناخ دام ناطلسلا
 اهب هاشنا يذلا هعماج ةلابق نفدف هسورب ةنيدم

 ا ل
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 لواوهوءاحلصلاو ءالعلل ام ابيبعاليلج اككم هللا همح را“
 0غ ل ١ نيطالاس نم نيفيرشلا نيمرحلا لهال ةرصلا نيع سه

 رهشا ةرشعو ماوعا ةينام زكذم هدو ةنس وطال نا لا

 5, نبا يناثلا ناخ دارم ناطلسلا لداعلا كلملا «7» "3

 م لوالا ناخ دمحم ناطلسلا 3,

 ىعدي لجر رهظ « 855 » ةتس يفو ٠ ةنس ةرشع ناك ه و

 مريدليي نإ ىنطصم ريمالا هنا لوقي كينالس يحاون يف ىنظصم
 قالخ هلع عمتج اف روميت ةصق يف دقف يذلا ديزياب ناطلسلا

 زاتجا مث هتردا ىلع ىلوتساف هعمج رثكو هرما لحفتنساو ريثك

 هريزو هلاتقل ثعب دق دارم ناظلسلا ناكو يلوطانا ىلارميلا

 جراخلارصتتاف هنردا ١ ترقب :راناود بطل كي أشاب ديزي

 كلذ شهدناف جراخلا هلتق مث رساو ريزولا ركاسع تمزمناو

 ”ريفزاعلا بطق ىلا اجتلاو ىلاعت هللا ىلا عرضتو ماقذ ناطلسلا

 رفظلاورصنلاب هدعوفهنم روتساو يراغبلا دمه درسأا انالوم هتفوب

 ٠ روصنم كنافهظفحو هللا نذاب سملاقو هدف يسلاهدإقوهنمطو

 لزنو هركاسعب راسف فراعلا ٍيشلا همانم يف اهار ةرشبب كلذو

 هركاسعب جراخلا ءاجو ( ايندلا بئاهع نم ريبكر بن وهو ) ابولوارهن



 ب

 نم ةدم ناركسعلارتساو رخ الا بناجلا نم ربنلا طش يف لزنف
 (هدابع _ رم هاشي نم ربصني ) هتردق تلج هللا نا مث لاتق ريغ

 همالكيف طلخب لعجل مايا ةثالث رقساف:فاعرلا جرا 0 ىلع طلس
 مهلخادف.هنالذخب هركسعو هتلود ناكرا ققحم هلقع لتخاو
 مور فرط ىلا ةقعض عم جراخلا بارهو رذ»رذش اوقرفتوفوخلا

 اريدك جراخلا ركاسع نماولتقف نيلسملا رك أسع مهعبتف ىلا
 هولتقف هنرذا برقي: جراخلا اوعبتو: مهباؤدو مهاوما اونعو ظ

 ةنطلنسلا نع ناخ دام ناظلسلا لزنت« 855 » ةنسيفو ظ

 قاد اه. لوتغافءاسنتفم ةئيدم و اتخاوقانع دم ناطانتلا هلا |
 رافط نيلسملا كلمنا مهضعبل ابورواكولم لاقوربخلا اذه عاشف ١
 مهلكاوقفتاف يبصوهو هداو. لجو كال لا نع لزتعا اريك انيش

 اوعدب نا اوبوصتسا ةلودلا قاكرا كلذ أب إذ نيلسملا لائق ىلع

 هذ عاش هنالا مبعم نوكل اسينغم نم. نأ دار ناطلسلا

 الازي ف مود كناطلسلاةو الوا عنتناف هنوبلطي اولسرافهتعامجشو

 تلا الف ودغلا ةهخ ىلا :نأذ دمحم هدلوؤروه راسف يضر ىتخ هب |

 قبب ف نيلسملا مازها قفتا لاتقلا مهتلاو ودعلا رئاكتو ناعما |

 هللا ل أيبو هندي غفر هلأ ةلاهلا هذه دهاش الفذا> دارمناظلسأا الا |

 هللا لص ) دوجولا ديس ةيناحورب ناغتنساو نوملسلل نوعلاورصنلا |
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 هو سيكل ا كيقق نكت وب رتخا يتح ةعاس ضمت ملف ( ٍلسو هيلع

 هتزرابمل ناخ م ناظلسلا ىلطو رك أسع نيب نم زربف مريبك

 لعدومفرو هسأر | اورج نولسملا عراستف هسرف هب رطقث نا قفتاف

 كلذودىلا ىأر اف الف سوركلا كاملا سار اذه نوحيصن حمر

 «نيقثلل ةبقاعلاو » ارساوألتق نوملسملامهعبتو ممرخا نع اومزهنا

 رصح ال ىريساو ىصخت ال متانغ وع

 ناطلسلا هنبا ةنطلس ىضما وزغلا نم داع ال ناطلسلانا مث ظ

 ظ كلذ ىلع لاخلا رقتساو.اسينغم ىلا راسوديل ناك ام. ىلعناخ دب ظ

 ظ اوأجافو داسفلا, ضرالايف اوثاعف ةيبرجكل اة ءاظ تكرمت نا ىلا

 ى رف( ) ةنس كلذو اهوبهنو ءا رس الاو:ءارزولا ضعب توبي

 | ىلا ناخ.دارم: ناطلنسلا اودتنعب نا ةلودلا ناكرا رئاسو ةارزولا

 | ىلا قاخ دحم هنبا داعو كلملاريرس لع سلجو رضغ هوبلطفاشللملا
 | دالب وحن دهاجيو وزغن فراخ دارع ناطلسلا؛رّمساو هسا. ناكم

 دالبلا “كلت مظعم ىلع ىلؤتساف دؤئرا

 | ناطلسلا يفوت ةئافاو نيسحو سمح ةنس مرح ا عباس فو

 هتنطلس ةدمو ةنس قوعبراو عست رمعلا نم هلو يناثلا ناخ دارم

 ةنسئوث الثو. ىدجاا

 لهال لسري ناك ٠ اثيد اعاجيش الاع الداع املاعاككم ناك
 ا يسسسس وا اليس باييسيييبيببيس_

 اةينتيتيصتلل



 ماعلك يف ةصاخلا هتنيزخ نمسدقملا تنبو نيفيرشلا نيمرحلا

 1 0 تنأشب ينتعي قاكم زا ةئامسو فال ! ةثالث

 | فيوشلا كا كلاسملا نماو كلاملا دهم ٠ ءاحلصلاو

 هللا همحر نيدحللاو لالضلا لها لذاو نيبملا نيدلاو

 25 يزاغلا ناطلسلا يملاعملا وبا دهاجلا كلملا ناطلسلا «» لتضح

 ه6 دارم ناطلسلا نب ائافلا يناثلا ناخ دم 1و

 9 قابلا نات 0

 ةرمحو هيلا هنم دهعن هيبا .ةافو دعب كالملا ريرتس .ىلع سلج
 ةنس هسولخو (88*) ةئس. هدلومو رهشا ةسمحو ةنس ةرشع عسل

 رظعا ليبنلا كالملاو ليلظلاهللالظو ليلجلاناطلسلا وهو (5)

 ىلاعت هللا لع الكوت مبرثكاو اداهتجاو امادقا ثاوقاو اداهج كولملا
 ىلع ةسسسسوملا ةيلعلا هلودلا هذ كلم سسا يذلا وهو [داّتعاو
 رامعشالا ماعد و ةلادعلا دعاوق اهل ديشو .ةيحلالا ةوقلاو ىوقثلا

 راضعالا ريصاءا|,عزعزت ال ةقماسلا لابجلاك ةخسار تديصا ىتح

 تافدل لة رانا هال هان ايارنسو ةليجج بقانم هلو
 ماوعالاو نينسلا بقاعت أهوجمت الر * أمو مايالاو يبلايللا

 هحلاصوةتمفاكت نامرق يحاص لأتقولا جرخ نطلسن امل

 نع جراخوه ام ىرغصلا ايسأب نكي مو هتنطلس رقموملا داعو



 برت هد اجر دال اوال لاما كارا
 ةرصاق ةيقرشأا مورلا ةكلمم تحيضاف ةيمورلا نوزيارط 8

 نيب ًازح «هروع) ملقا ناكو دك ةينيطنطسقلا ةنيدم لع

 حنرفالاو مورلا نأ .عا ضع ايكحت ةريغص تاراماو ةقدان 1

 يو قابلا دالب تناكو نيببيلصلا برحنع اوفلخت نيذلا

 ةريزج نم قب امو ةيلعلا ةلوزلا ةعبات برصلاو ةلقلَسم ةنسوب

 ةيلملا ةاوزلا ةنطلس تحت الخاد ناقلبلا
 مهل نكن م أو يب اهوتخأ دعت دمحم ناظلسلا نخا م

 ىلص لوسرلا راخال ٍ ذيفتت ةزيطنطسق ىمظعلا ةنيدملا خنفالا

 مظعا رم يقو ٠ اهتامدقمو اهتامهم يف عرشف سو هلع هللا

 ينرغلا فرطلا الا بوض لك نم 'رعلا اهبةطاخخا اهعنماو قاذإبلا
 مم ةملاسملا الوا فراطاسلا رهظاف راوسا ةثالثب نصح وهو
 نم بلطف «865» ةنس كلذو ةينيظنطسق يحاص كلما

 هند لمت“ لاقو 'ةطيفاقكت ارح اقع اكرااودألب كرا
 انعام نيفاتبلا نم ةداملا قاطلنبلا لاتواق مائادب ان وكمل
 لح او لقف ٠ دوسالا) زل وها نمط ليفت م لخادلا جيبلخلا

 5 نم لحم قيضا ىلع ضرالا هجو ىلع هوطسبو ًاقيقر !دقروثلا
 ةدهلاهقار تلم ةاذملا هيف بكرو ًاتعاش امينم اروس اونبف جيلا مف

 حساس يحي يل ييييييحيييس ببي هيب يي يي يي يي ي بييبيبإيإإإإإإي2يبييبيباباه اها سشسل



 ا

 000 اا ل قلو رعملا نما فذقت تناك نايروا

 ا حلا كلذ ذاباقم_يف ىن و:لبم ةفاسم ىلا اياطتق رشع
 مف طبض ىتح ةيرانلا تال الاب امهنشو يلوطانارب يف هلثم 1
 دوسالا رعملا كيري نمانك ني كلا تا .دقي مف جيلخل

 هنردا ةنيدم ىلا همزع ىتث م ٠ مورلا رحب ىلاو ةينيطنطسفق ىلا

 تاماكتال مث لحاكملاو 0 مفادملا كبسب رماو ةداعسلار اد ًاشناف

 معو مزحو ةمهب ضم - او ةيربلا تاجايتحالاو بابسالا
 شيجو فينك ركسمب « 517 » ةنسىلوالا ىدامج رهش لئاوايف

 ديس ةيناحورب اللسوتم ىلاعت هللا ىلع ًالكوتم ربا ربت وك

 ابازانو ةينيطنطسق ىلع ميخث ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ةيربلا
 انا 11 كري ةثاسرإب هدنع قاكو لاهتلا فرط نم
 فيرملا ءايقناو يذلا. زرصملا دنع اهاسرأف هللا, هججر موباو

 ,بيلاود اهتحتب تلعج دقوربلا ىلا تبعسف يكارملاب رماو نكتب

 عم ربل يف اوراسو لاجزلاب اهنحشو رثلاو ربلا يف ةاجعلاك يرجت
 نم دليلا :يلامش مقاولا جي .الا ىلا اوبصنا ىتح ةديدش 2 ةقفاوم

 ضعب, نم أهضعب اوبرقو ةبرغالا نم جيلا ًالتماف هطلغ فرط
 نزيملسلل اربعمو ادودمم ارسج تراصف لسالبسلاب اهوطبرو
 مهفوخ ناك اماو اهونصح. ملف ةهجلا هذه نم نونم ا دلبلا لهاو
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 تك

 هللا هدارا رمال ةهجلا هذه كا اولمغو اهونصك ربلا ةهح نم

 ١ نويس#و دحا ةدم رحل اوربلا نمراصحلا ف نوملسملا عرشف 3

 ا

: 

 نه اودقسا ةينيطئنطسق لها ناكو اهرما نيملسملا ئعغا ىتخ
 دق ناخ دج خاطلنلا اك ميظع شيجب مودماف حنرفالا

 هلااب فراعلا ىلا البق أشاب نيدلا يلو نبا اشاب دم هريزو لسرأ

 داهجلل اهوعدي قبب قا خيشلا ىلاو نيدلا سم ىا عيشلا
 نيدلا سمش يشلارشب دقو ارض ةينيطتطسق متفل هعم روضحلاو |[

 : هسفن ماعلا يف نيملسملا دي ىلع هللا ءاش نا حتتفلاو رصتلاب ريزولا

 انقاو ذئاخ قرثك*تناو ينالفلا عضوملا نم اهنولخدي مهناو
 نيعملات ةولاراص الف كلذب ناطلسلا ريزولا رشبف ناطلسلا دنع ||

 هومنف خيشلا ىلا بهذف ناطلسلا نم ريزولا فاخةملقلا منتفت لو
 ا زييشلا اذان ةمحلا بانطاريزولا عفرف هيلا لوخدلا نع

 24 ماق دقو الا هس فار زولا عفر اف يكيبو عرضتي بازل ىلع

 ةنيدملا هذه متفي نيلسملا ىلع نم يذلا هللا دموربكف هيلجر ىلع

 اولخد دق نوملسملا اذاف ةنيدملا فج ىلا ترظنفذ ريزولا لاف

 هريزوهبناجب اذاف رظن ةنيدملاناخ دم ناطلسلا لخد الف مهتمجاب |

 ام لاقو مشل هب ربخا ام اذه لاَقَف هدنع فقاو نيدلا "يلو نبا

 ٠ ينامز يف لجزلا اذه لثم دوجوب ى جرف امنا جستفلا ادهب تحرف
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 بط هلا ةبقانم نمو ةوعدلا باهتسم فراعلا اذه ناك

 ' محاورالا يوادي م نادبالا يوادي
 ئدامج نم نيب رشعل ءاعبرالا راهن ةينيطنطسق حتف ناكو

 نيسمختو دحا |هترصاحت ناكو ةئافاقون يسمو عبس ةنس ةرخالا
 ناطلسلا لخد الو اهلثب عمسي مل مئانغ اهنم نوملسملا منغف موي
 ردصافسهنلاو سلسلاب نيلغتشم دونجلا دجو رهظلا دنع ةنيدملا

 اهلكمتانغلا نوكت ناب ىضقو نمالا داسفسيسإءادتعا لك عنمب ه 22

 ةفاك يف ناءاهستنفلا ماقت دعبو ةنيدملاستف ينيفكي لاقو ركاسعللا

 ظفح عم نيبحتيسملا ةنايد رئاعش ةماقا يف ضراعي ال هنأب تاهجلا

 سانكلا فصن ماطعاو نيبينسملا نم رجاهنأك نم مجرف مهكالما

 اقيرطب اوضتنيل مهنيدةُما عمج مث نيملسلل عماوج فصنلا لعجو
 ناطلسلا دقعاف سويرالوكس جروح هل لاقي الجر اوراتخاف مل

 ف حلا قح هحنضمو مورلا ةفئاطل أسير هلعجو باختنالا اذه

 تايالولا يف قحلا اذه ىطعاو ةيئانجلاو ةيندملاب مهنيب ءاضقلا

 ىنثتساو جارخلا عفد مهيلع ضرف حننلا اذه ةلباقم يفو ةنراطلل

 قاف الا يف تملا اذه زبخ عاش الف ٠ طقف نيدلا ما كلذ نم

 مجمل ابحاصو ماشلاو رصم بحاص هل لسراوضرالا كولمهباه

 الو كش الل ٠ مستفلا اذهب هنوثنم تالسارم برغملا بحاصو

 .- يابس سجس +

: . 



 , 44 طاع

 م ١ سأ

 ةلواح دقو ةيمالسالا تاحوتفلا ضعا نم حتفلا اذه نايفبير

 مركاسعو م دهجو مهنم اوفرصو نيطالسلاو "افلا نم دحاو ريغ
 ةفالخ يف نايفسيلانب ةيواعمة ينيطنطسق رصاح دقو هولاني لف

5 : . .< :0 
 نايفس اهرصاحو «ةيواعم نب ديزي, نمز يفو هنع هللا يضر 0

 ف كالملا دبع نب ةلمسم اهرصاحو ةيواعم ةفالخ يف سوا نبا || ١

 دبع نب ماشه نمز يف أضيا ترصوحو «زيزعلا دبع نب رمت نمز
 صخو ديشرلا نوراه ةفيلخلا داوق دحا أضيا اهرصاحو « كللملا

 مهدعاو كوالا لعا نم هنوكل ليلجلا ناطلسلا اذمل متفلا اذه

 يبلا ةزهعم هب ترهظ دقو ٠ ةيوطو ةين مهصلخاو ةريس مهنسحاو
 معنلو ةنيطنطسقلا يقفل » : دك دم هلوقب سو هيلع هللا 0

 لبنح نب دممأ هاوز « شيجلا كلذ شبجلا معناو اهريما ريمالا

 : هلوقي كلذ مهضعب نعسو ٠ ميحص ددشب ماحلاو

 نورخ ١ ءوقرصنلاب هزاح * نولوأ موق نمل ا ما مار

 كلذ يف لبقو ةيذيطنطسق منف خيرات نورخا ةظفل عقو

 هجوتلاب عرسا ةنيدملا همر ناطلسلا لخد ال١ «851» (ةبيطقدإب)

 نذدوملا ىماو اهربطو اهاخدف ( ةيفوصايا ) ىيظعلا اهتسينك ىلا
 هيلع ىثثاو ىلاعت هللا دمحو اءدو اهيف للصو رهظلا ةالصل نذاف

 افاقوا هل نيعو ٠ هللا ءاش ام ىلا نيملسلل اعماج ارسم ابلعجو



"1 

 ْ : ( لوبمالسا ) ةنيدملا تيعسو تاور هل بترو

 | عظوم هير نا نيدلا نس - اط ناطلسلا نا م

 2# ب تدهاش ينا زيشلا لاقف يباحصلا يراصنالا بورا يباربق

 ظ عب تمتتجا دق لاق من جونو اخ كانه هربق لم ارون عضوم

 ينوهصلخ كيس هللا ركشي) : لاقو متفلا اذهب ل اي ور

 ىاطا لاقو هسفن رض كلذب ناطلسلاربخاف (رفكلا ةلظ نم

 يبسلا لاقف يبلق 0 رتملعبل ينيعب أهار | ةمالعينيرت نا انالوم اد

 مكر طب نيعارذرادقم ربقلا ن 00 بنأج نم انه اورفحا

 ظ ٠ ارقف يناربع طخ هيلع ماخر رهظو اورفخ يناربع طخ ةيلع 1

 ] 5 يراصنالا بويا ىبا ربق » هتمجرت م اذاف هفرعي ن

 ] نمسمعلاو عماجو ةبق ءانبب ىما م 2 ( لاحلا هيلع يلغو ناطلسلا

 عنتمافدعابتا عم ناكملا كلذ يف سلجي نا نيدلا سمت ق 1

 : هبلقل اببيطت هل نذاف كينوق ةبصق هنطو ىلا عوجرلاب 00

 تحتمف| علق جافم ةطلغ_رحاص لسرا ةندملا نوما أملو

 هانب ناككسنلا ميدقلا امدجسم ىلا اوعراستو نوملسملا اهلخدو

 رست ثا : ةسينك هوريص دقو اهرصاح موي كلملا دبع نب ةملسم

 نارودلارخ < اهلا اهيف لابقالاو رعلا هللا ادا اهلكتا ىجلا كلت عالق

 ةدع حمتفو سوركنا 000 » ةئس يف



 ةفئاط اهيف نكساو اهحتفوهزوم دالب ازغ « 8531» ةنس يفو ٠ دالب#

 مث نورخ ١ لحرو ةعامج رصنتف مورلا 'مهياع بلغتف ترعلا نم
 اهلخد نكي مل ةفلق نيتس وحن حتلفاف كلذ هغلب ام ناطلسلا داع
 كلذ لبق لم

 دوسالا رحل. ىلع ةنيصح ةئيدم هو بون ةهج ىلا راس رث

 مث ٠ نوزبارطو بونيسو ينومطسق ىلع ىلوتساف لوطاسنا نم
 ٠ اريغك اوفو اهيف ةركسع لغوتف جركلا دالب ىلا هجوت

 ىلع ىلوتساف هنسوب دالب ناطاسلا ازغ « 858» ةنس يفو

 مثو دؤنرا دالب حتف ىلا همزعو هينأر بوص مث ٠ مثدالب ةماع

 ةقاشلا لاعالاو دئادشلاو ندا ىلع نو رهصي ىراصتلا نم فص

 ءاجام“دعب ماشلا دالب نم اولحتزا:نانننغ ينب برغم مهلصال يق
 ربربلا بارعا نم ةفئاظ مث ليقو اورثك و كانه اونطوتف مالننالا

 ىدحوملا روصتم“ ضرب بوقعي عم ناككا اذه ىلا رحبلا اوربع

 ناطلسلا مازغ اللف ٠ مثرك ١ رصنتو لهجلا مهيلع بلغف اههف اوقبف

 كانه ةنيصح ةعلق ىننو دنا دالب عالقرثكا ىلع ىلوتسا

 راصخ ىا اهامسو لاجزلاب اهنصشو
 فاك: نادغب لها لاتقىلاناطلسلا راس «8175» ةنضس:يفو.“

 ف”رادغت ناطلتسلا لخدف برمهو .ينارصنلا نافتسا مريم هنم



 ارا

 اهريما نعذا ىتح ىصحب ال ادالواو الاوما ىبسو منغو اهيف لغوتو
 ءاشناب ناطلساا ىما «688» ةنس ينو ٠ ةيزجلاو ةءاطلاب نافتسا

 م لق رت هبترو نالا اهلحم يف ديدجلا ةداعسلا راد

 دالبيىلا رفاسإ ناناخ دمحم ناطلسال ادب 2887 ةنسيفو

 مالم ضر نا قفا ابك يلظز كلم يح ىلوطان

 ةعمجلا ةليل ىلاعت هللا هجر يفوتف ٠ ديزي.اب هدلو ىلا كلل ىصوأو

 يلصو لوبمالسا ىلا لم (887) ةنس لوالا عير رهش سماخ |
 كلم ٌةدْمَو ةتس وسخ ىدجا هرمعو هاشناىذلا عماجلا يف هيلع

 ةنس نوثالثو يدحا
 هجوتلا ىلع امزاعزاك دقو ديزياب هدلول صصوا دق هناثيح

 ينثناام هللاو لاف كلملاب كا ناطلسلا 3 1 دق هل ليف جلا ىلا

 ةنطلسلا يف ينع بوني دوقروق يدلو ناو ادبا اذه يرفس نع
 هيبا رع ةباين يناؤعلا تنتلا ىلع مدخل دوعا نا ىلا
 ناكو ةيظع ةبمم هوبحاف مهاياطع .فعاضو دنجلا ىلا نسحاو

 رمشا ةءسن نا ديزياب ناطالسأاا باغو ةنس ةرشع ىتا ةنس

 عم دوقروق هدلو هلبقتسا قيينزا ىلا لصوو جحلا نم داع الف
 هل اعدف ةنطلسلاو كللملا هلسو ركاسعلاو ءارزولاو ةلودلا ثاكرا
 ةرهاطلا جاورالا كلت هللا مر :هدلاو



10 1 

 0 يناثلا ناخ ديزياب نيدلا ءايض يزاغلا ناطلسلا « خ> . لتي ١ ظ

 7, .متافلا ناخ دمحم ناطلسلا نبا رقت ا

 عبس ةنس لوالا عيررشع نمأث ةنطاسلاريرس ىلع سلج

 ءاظعأا نيطالسلا نايعانم وهوة سنو الث هرمعو ةئاغامو نيناثو

 هعماب تديزت ءامسلا يف اهعرفو تباث اهلضا ةبيط ةرجش نم عزفت

 ريانملا رودض هرك ذب تحشوتو رزانملا شوو

 اعماج رهنلا ء طاش ىلع هنردا ةنيدب ىنب 4884 » ةئس يف

 قا » ةعلقو «لك» ةعلق حشفف نادغب دالب ىلاراس مث ةسردمو

 « هشفن » ةعاقو « سوسرط » ةعاقو « ناولم » ةعلقو « نافل"

 ٠ « كلوك» ةعلقو

 ةئدعلا ةداعسلا راد برك عماجلا ءانبب ما (89) ةنس يفو

 ىلع للوثساف ا الله ةايس «856» ةئنس يفو ٠ ةينيطنطسق ةئدعب

 ةنس يفو ٠ «نورت » ةعلقو « نوتم » ةعلقو « ىت# هنيا » ةعلق

 ذو“ حلا: ةئطلحلا اغلا ءاعل لي أباب ناظانلا لوا"(
 رماؤ نترقنلا َدلَمب' هلض ضو هتخوزيشو هئسارإكل ناخميلس ناطلسلا

 ناطلسلا هدلو هيلا عرضتف «هقوت هيد» ةنيدمب متعب رفسال زيههتلا

 ٠ دحاو دمع يف ناعم ال ناغيسلا هل لاف هعم ةماقالا يف ميلس

 همر يفوتو هودرف ينودر لاقف هضرم داز قيرطلا ضعبب ناك ايف



 0 لح|##آآآ]آ]آ آ آ]آ ] ]آ]آ]آ]آ]آ]آ] آ]آ]آ]آ آآآ  يِييسِيييِِييي ل يي يبي بيب! بي يي 9 بي بي بيب  ِبيبظبيبيببييبِببإبكيإلإس

 مس بسس ا الا

 حلل ل لل ل لغسل للعسل

 ؟”1

 أ اهاشنا ىتلا هتسردم ماما نفدو ةينيطنط ف ىلا لصي نا لبق هلا

 ادهاج اعرو املاع اريك الج اليلح اكلم هللا هر ناك

 هلحا اند الف هظفحي ورابغلا نمه.ايثو هندب ىلع ف هتاوزغ نم هيف

 5 . : هه 5 5
 هللا ىلص هلوقلربقلا يف ةد> ثحخ هعم عضوت نأ ىصواو هريغص

 «رانلا لع هللا همرح هللا ل بسيف هأمدق تريغا نم » : لسو هيلع

 امليا زل ةئت نين التو ىدحا هكلم ةدم تناكو ٠ .يراخبلا هاور
 ةنس نوتسو نانثا هرمكو

 3-0 ديزراب ناطلسلا نبل لوالا ناخ ميلس ناطلسلا «9» 0

 7 يناذلا ناخ. وح

 (914)ةئسريخلا رفص نماث ةنطلسلاو كلملا ريرس ىلع سلج

 ةنس نيعب راو. اتش هرمك ناكو « 875 ».ةنس دلو

 كلاملا ىلع *الئيتسالا يف عرش ةنطاسلا:تخن لع رفبسا 1

 هجوت < 05 ةنس ىفف ةيغاطلا كولملا رهقو كلاسملاو ميلاقالاو

 يوفصلا رديح ني:ليعامما لاتقل قرشملا دالب وج ةريثكر هاب
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 ركاسع تمزهاف لاتقلاو برحلا محتلاو ناةيرفلاو ناعما قتتلاف
 هنئازخ ىلع ىلوتبساو ناطلسلا ركاسع ترصتن وبقي نه رش مامعالا
 ىلضو هتكلمم ىسرك زييربت ةنيدم ناطلسلا لخدو هيو هلاوماو

 ةنيدمب ىتشف ءاتشلا لولحل عجر مث ٠ هعماب بطخو ةعئجا اهيف

 «خاك» ةعلق حتفو قرشملا دالب ىلا عجر عيبرلا لخدد املف هيساما

 اتاي داهرف مريزو ثسبو «مروياي».ةنبدم جنو نوبعلبإ مزبا نم

 _ ناتسلاو شعرم دالب اوت ركسعب
 للم الخ درر ناو دما لها بحا ةئسلا هذه يفو

 ناطلس لبق نم ناك يذلا مهيلاو اوجرخاف ناخب ميلس ناطلسلا

 نوكيل ناخ ميلس ناطاسيلا ء ارما نم اريما نوبلظي اوللسراو ميتلا
 لصوف هارمالار يما هبصنو يدم الا كب دم رمل نيعف مهيلع أيلاو
 موي نيعبرا « نيدرام »ةنيذم كب دمحم رصاح رش اهلستو اهيلا |[

 «تره »و 4 هثيدح 0 د اهازيج و «لضولا» دالب تشو ايهتف ىتح 3

 « ةيدامعلا» ةعلقو « كدكميج »و » انيك نصج »و «راهس »و

 ةريزح ةماعو » ناتسدرك» دالب رئاسو.« ناروس , 2 دي

 .٠ (« ورمع ىنب »

 هوصناق لاتقبناخ ميلسناطل بلا دصق « 555 » ةنس ىفو

 ةيئيطنطسق نم جرن نهلاو سلحو ماشلاو رصم كلم يروغلا
 كل أ



 لي

 بلح ةئيدم برق ىلا لصو ىتحراسو ميظ- فيثك ركسعب
 مزمماو لاتقلا محتلاذ يلخ برقب قباد جرم يف يروغلا عم ققئلاو

 ار لاي ليلا رفا لعو ةيرهرف هكر
 نيلماح مهتادلصو مهئالعب بلح لها جرح ٠ « قبس اك” اهنم
 هنوئنمو ناطلسلا نولبقتسي مهسأؤر ىلع ةفيرشلا فحاصملا

 لك ناطلسلا مهلباقف ح ةصلاو قفرلا هنم نومرتسيو رصنلاب

 نيربلا ناطلس بقلب اهيف هل بطخو بلح ةنئيدم لخدو ليمج

 ل هلا رخل ا 561 مداخو نيردلاو

 اومحرتساو مارتحالاوزازعالاب اهلهاهلبقتسافماشلا دالب دصق مث
 مماجب ةعمجلا ىلصو ليمج ركب مهلماعف ناسحالاو فطالا هنم
 فصنو رهشا ةثالث ةدم قشد.دب كو هعماب بطخو ةيما ىنب

 ىبرع نب نيدلا يبيح ويلا هللاب فراعلاربق ىلع ةبق ةرامعب سماو

 ماعطال لك ام ىببو هرس نمدق

 فيرشلا سدقملا تبب هقيرط يف 2 رصم دال دصق مث

 «دفص”و «ةي ربط”و «ةزغ” ٍض 3 م اهلها ىلا نسحاو دهاشمارازو

 يشع ثلاث رصم ىلا لصو ىتح « دل ”و "هلمر“و « نوهلا دو
 رادادلاةىأ: #فراموط فرشالا عم ىقللاو «و؟8» ةئس مرحلا

 مهتلاو مهيب برحلا دتشاف يمكرج فلا نوعبرا هعمو ةيئاذبرلاب |



 دكلملا دئاوع فوم كا هانداو هنرق لصو اللف هيلا هلسراف |

 سماو هليوز باب يف هبلص مايا ةرشع دعب مث اهلاوحاو ةيرصملا ||
 ىلصو ةنيدملا لخدو مهفانعا تيرضف يسكرج .ك ىلع ضبقلاب |[

 همساب بطخو ةعمجا اهيف |
 ظ ناك ن هاي لجقو اهروما ديف ةيرديكسالا ىلا هجوت مت :

 ىلا اهيف مالا ضوفو ةرهاقلا ىلا مجر مث ةسكارجلا ءا صأ نم

 نقم للا عجبا ادصق م ةرهاقلاو رصم لع اريما هلعحو ىاب ريخ

 رخ 1 هللا لع لكوتملا ةفيللا هجرصص ذخاو ةنيطنطسف ةنطلسلا

 خاشو هنس ربك نا ىلا ةذيطنطسقب ماقاف رصمب سابعلا ىتب ءاناخ
 أم هل نيعو رصم ىلا عوجرلاب هل ناو ناطلسلا هقلطاف نذ اسأل

 «.٠ 4146 » ةنس اهب يفوت نا ىلا هيفكي

 ةفيرششلا ةيوبنلاراث الا ناخ . مياس ناطلسلا لعسا دق ناكو

 «ةفي مايو اوللا» :يبهو هللا لعل كوتملا ةغيلخلا نم

 ناطلسلا راص تقولا كلذ نمو نيفيرشلا نيمرحلا حيتافم سلو

 ظ ىممالا تذتلاو ىظعلا ةفالخلا نحاص ناخ ميلس

 ةكم فيرش هيلع مدق قيرطلا ءاثثا يف ناطلسلا انيبو
 | دمج ىنوبا فيرشثلا هدلو هعمو ينسحلا تاكرب فيرمثلا اهيلاوو ا

 ناطلسلا هنم هبلطف رق نبا دالب ىلا ىأب ناموط مزمناف لاتقلا

 ظ

ٍّ 
 د
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 "162 ل0: قرظخ الةةزيشاوأقاطلنلا قر شتم انتجاف ثاكرب: نبا
 امل كشف ةرونملا ةنيذملابواةسكلا

 ةفالخلا زاد ادضاق ناخ ميلس ن ناطلسلا:ةفيلخلا هجوت 5

 يدرب ناجزيمالا ماشلا البل نيعوؤشمد مدقف «ةيليطنطسق»
 ةلود' مايا لحب اريما ناك نيح هل ايلاوم ناك هنال يلازغلا

 1 د و طئتلادوأ ةلطأخ ةئدم لع ىلوتسا مث ةسكارجلا

 لئابق هتغاطاو مورا ةعلقو ةكاطناو باتنيعو:ءريبلاو:هتخاكو

 " رصمو ماشلل نيرواجلا برعلا نم بارعالا

 ةفاللخلا رقم مدق امل ناذ ميلس ن ناطلسلامظعالا ةفيلخلا نا مث

 لاب نتاع شح ىلع ةن ردا ةندمب ىتشي نادصق ةينيظنطسُف

 ديازتي لزي لف لمذ هبنجأ يف ملغ قيرطلا ءاسنثا يف ناكاملذ
 لحما كلذ يف ماقاف كرا ىلع ردقي / و هايعا ىتح لمذلا اذه

 موي نيعبرا وحن
 همت يفوت حلا د 551 ةئنس لاونش مسات ناكاملف

 ناخن نايلس قاطلسلا هدلو نوملعي اولسراو هتوم ىنخاف ىلاعت هلا

 ةرغافا ةييطط قلة نايل سو امل [ميرس هنوعديو
 نايلسناطلسلاهدلو عم اوعجزو هوا بقتساو ناخ مياس ناطا ل توم
 2 ةيلع اًولصو نايعالاو ءاملعلا عم ناخ مملسن اطلس ا نوعيشي ناذ



 ةازجتو هللا همر هزبق لحم يف نفدو تاغلا ناخ دمحم ناطلسلا عماجيف

 ماعطل ةكتو يظع عفاج ءانبي ناخب نايس ناطلسلا رماو اريخ هلل ظ
 ةدمو' ةنس نوسمحو عبرا هرمعلا نم هلويفوت هتبرت دنع ءارقفلا ظ

 رهشا ةيناثو ماوعا ةعسن هتفالخو دكلم

 روفلا ديعب عبطلا نسح الاعايكذ الضاف كلم هللا هجر ناك !|

 ةيبرعلا ةثالثلا ةنسلالا فرعي ناك« مزحو ريزدتو يأر تحاص

 :ندكارشمب نأ الو :انسح اعلظأ مني ناكو:ةيسرافلاوةيكرتلاو

 : نيتيبلانيذه هطخم هيف نكس يذلا صقلا طئاح قبال
 اكردلاهدعب نعضيو ارهقهددري ١ * _ىنم يلب رغظ نئهلا كالملا

 اكرتشمرمالان اكل بارتلاقوف ' * "يلا ردق يريغل وايل ناكول

 < ناقاخلاو مشنالا ةفيلخلاو ُمظعالا ناطلسلا _- »٠١«

 -8/ لوالا ناخ ميلس ناطلسلا نبا لوالا ناخ ناجتلس مخفلا وح

 ىعمالا يناطلسلا تفتلاو ىهظعلا ةفالخلا ريرس ىلع سلج

 لواف(٠٠9) ةنس هدلومو ةنسؤورشعو تس هرمتعو (955) ةنس

 ةفاك ىلا ى مظعلا ةفالخلا | شرع ىلع هتيلوت غالبا هردصا رمأ

 تاباطخبامهئانعاو ةرونملا ةئيدملاو ةموكملا ةكف فارشاىاوةالولا

 0 لدذعلا لضفل ةنيبمةيئارق 226 ةئيزم ةنيمع حتاصنو ةغيلب ةغمل

 ةيالابهتاباطخ متفلسي ناكوناودعلاو ملظاا ةبقاد ناي وماكحالا



 اا

 غلب امو ( ميحرلا نمجرلا هلل مسب هناو نابلس نم هنا ) ةفيرششلا
 ماروةعاطلا نع جرخ ناخميلس ناطلسلا ةافويلازغلا يدرب ناج

 تاوادتمهنع ةسكارجلاةلودنا رديو اهعباوتو قشمدب نطلستينا

 بلح ىلا راسو دونجلا نم اعومج عمل تربل دق ةداعسلا ناو
 ازا 2 ىلع لوختد ىلا دج 1:هنا يلازغلاىأربالفةدم اهرصاقل |

 ناطلسلا غلب املف ةعلقلا نيصحت يف عرشف قشمد ىلا اجار داع

 يلازغلا لاتقل ةيرجكيلا نمركادنع لتي كان اشاب داهرفدرمزو رما
 عمس املف اشان. أيا يلوطاناو ىلبا مورب ءارعالار يما هعم نيعو

 ققئلافنوباننقلا ضرال قشمد نم جرخ ركاسملا مودقب يلازغلا
  جراخلا كالبف نوباقلا :ضراب ةابصملا هل لاقي ناكمي ناركسعلا
 ريزولا لخدورثا هدونل الو هل ملي مو ليلا لجراتحت هعمنم

 ءارمالا ريما ىلا ماشلا ةبابن 8 اعاجسو نولكماد [شاب داهرف

 ناطلسلا ديبع 0 مامات اةوخو نللذقلاو اشابإ لزيايا'ىلوطانأأ
 - اورصنلاب ناخ ناملس ناطلسلا ربخاو

 شوال سوركلنا لارق لاتق ناطلسلا دصق ةنسلا هذه يفو

 ضرالا رمل يف ةريبك ةرامع زهش نايصغلارهظاو ربجتو ربكت هنال
 نيدهالل اقروز نيسم ءاشناب رماو حرفالا نم دالبلا ظفحل
 فلس ومالا فطام ف كالت 0 1دنيفلا##

 دا فجو ةطسووم هم. .قلم هيببم +. + + 1:0[ كيبل ساقاالا» جين ٠٠

 - ٠



 5 ون

 هجوتو «دارغلب» برب اوسريل عساوريبت رهخوهو هنوطلا رهن يف
 نيدهاجلا ركاسملا بترو ةيظع ةوق يف ربلا نم ةسفنب ناطاسلا |

 هل لاقي عضومج رك اسعلا تعمتجاف «دارغلب» ةعلق اورضاخبل ميلسراو

 ىلع هللا تف ىتح قاس ىلع برحلا تماقو لاتقلا دتشاف« نومز » ظ

 حيتفلا اذه ودعلا دهاش املف ىمحت ال متانغب اوزافو نيملسملا

 ٠ نا يو ةعينملا عالقلا تام اوغاجو نيعضاخ هوامعز تداقنا

 | امل نيعو «دارغلب » ةعلق نم .مدهت ام ةزامعب ناطلسأا رما مث

 نال ةفالخلا رقم ىلا رفظلاو رصنلاب :افوفح داغو ٠ ايضاقو اريما

 ٠ لبقا ناك ءاعشلا

 جان ره ةلداسلاو نيهلسلل لصح امدهغلب ال ناطمل ءانا مث

 نيعف ناصرقلا نم اهيف نم لاتق ىلغ مزع سدور ءاحنإ يف ناجيو

 رماو دالبلا لفل ساويس فرط ىلا ريسإ ناب:اشاب داقرف:هريزو

 لها لاتقل ريا يف ةرامعلاب ريس ناب اشاب نطصم يناثلا هريزو
 ٌةقرن, يجر: يف ةريذك نك ايسع .يف:هسفنب:ناطلببلا رخو ش دور

 (نيديا)دالب نم( رهش ويدير لون ىتح ربلا نم راسو« 458»

 يف اوسر ىت> بارغ ةئاعبس وحن يفاوراس اشاب , فطصم رك اسعو

 نم سدور ةعاقو « روثلا فنا » هل ل اني ناكمب سدور ىسرم يف

 ا ةعلقلا روس ىبب ةسدنملا يف ا رهام اهنا ناك عالقلا منما

١ 6 



 ارا

 7 ةنوهشم تناكو اقيع اضي رع اقدنخ | اهف نرجوا نضرالا

 انيمرحلا باج نمو ةراححجلاو بارتلا ع نزع نأ زلم قاروتم دلبالو

 || ديدح نم ةل ساس هيلع صوصخم باب او ضوحلاك ةروذم ةيظع

 ةبجل رمتلا يف ركسعلا عم ناظلسلا زاتجا ناضمر رهش عبار يفو

 ديزت ةدم اهورصخ ةعلقلا لع فرشم غيفر لحمب لزنف سدور

 ضرالا ةهج نم زاوسالا اوبقث يتح ائيش نغي لذ أموي نيثالث ىلع

 اتيان ةدع جمتفناف رانلاب ادومرضاو دورابلاب بوقثلا اًؤلمو

 ُّط اونمأتسا كلذ اودهاش الف ةملقلاىلا اهنمروبعلا كمي روسلا

 ىلع ةركلا اوفناتساو اوعجر مث ناطلسلا مهنمأف مدالواو مهسفنا

 ع بكام ةدع يف حنرفالا نم ددم مهاتأ ناك هنال نيلبسملا

 قاميالا لها اي اودانو اورطضا ىتح ًايناثدوملسملا مهبراحف ليلا

 ا نم ارفن ةعلمااريما لسراو نامالا نامالا

 مهنم اوقلظاف نيلسملا يراسا اوقلطي نا معا هلاكس ناظلسلا

 8 نولسملا لذدف ةليوط ةدم 00 اوناك نيريغك

 اهب اونكسو « ةيطلم » ةعلق اورمعف اهنم اهلها اوجرخاو
 ةجوت مث ٠ :نيلسسملا نم مثريغو جاجحلا قيرطاودسفامت

 ةفالخلا راد رقم ىلا ناوضرلاو ةمحزلا هيلع ناطلسلا

 ظ تالا ىلا اسنرف ةلود نم ريفس رضح « 587 » ةنس يف

 ظ
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 روس أم وهو ) لوالا :سيسنئرف ةجوز ؤيؤل ةكلملا هتلسرا لاقل
 ناظلسلاة الج ىلا اسنرف كلم نم بانك هعمو ( ايئابسا دالب يف
 ءافلخ دحا رجلا كلم مجاهينا عضاوت لكب هنم للطي مظعالا

 رصننت نا كلذي اسنارف نكين هتدعاسم نم هعنم ىتح «ناكلراش»

 لباقف ةعقاو يف فرشلا نم أهنم هبلس ام درتستو ناكلراش ىلع
 هتلالج ىلع ضرع نا دعبو ناخ ناولس ناطلسلا ةرضح ريفسلا

 كلملل بتك مث ٠ رجملا ةب راحمب ناطللا هدعو كلملا بلاطم
 : هتروص أم

 نيعملا ىنغملا ىطعملا ”ىلعلا هلل

 تازيمب و هتلك تلعو «هتردق تاج هللا ةزع :ردتخ راق
 ىلص ىنطصملا دمج « ءايفصالا ةقرف ةودقو « ءايبنالا ةرمز ديس

 ةياماورا سدق ةرزاوبو:تاكربلا ةريثكلا سو هيلع ىلاعت هللا

 نيعمجا مهيلع ىلاعتدللا ناوضر ّلعو نامعو رمعوركب يباةعبرالا
 ٠ نيقاولا ناهربو « نيطالسلا ناطلس انا ٠ هللا ءايلوا عيمجو

 رحيلاو ضييالا رختلا ناطلس نيضرالا يف هللا لظ « كولملا جوتم

 ةيردقلا ىذ ةيالوو موزلا نامرقو ىلمورلاو يلوطانالاو دوسالا

 رصمو باحو ماشلاو مج او ناجرذاو ناتسدرت و ركب رايد و

 ةريغك كلامو نهلاو برعلا رايد عيمجو سدقلاو ةئيدملاو ةكمو
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 ةرهاقلا مهتوقب ماظملا يدادجاو ماركلا يئاب ا اهحتف يتلا أضيا

 فيس يتلالج دب اهتحتتفا ةرينك ىرخا دالب وءمهنيهارب هللا رانا
 نبا ناد ميلس ناطلسلا نبا ناخ ناملس ناطلسلا انا ٠ رفظلا

 لصو « اسنارف ةيالو كلم سيسرف ىلا « ناخ ديزي أب ناطلسلا
 كسبت مم هوقتلسرا يذلا بوتكملا نيطالسلا ًاجلم تاتعا ىلا
 :ايهافش اهب هوهتتصوا ىتلا رابخالا ضعب غم طبشللا «نايقارف»

 فتوسوبحم نآلا ككاو كدالب ىلع ىلوتسا مودع نا انلعاو
 أملكو كصالخ صوصخب ةيانعلا ددم بناجلا اذه نمنوعدتستو

 فيرشلا يلعةيطاحاو ةيناكولملاانتدسريرس باتعا ىلع ضرعهومتلف

 كولا سبح نم بحت الف امولعم هماتب راصف ليصفتلا هجو ىلع

 ىئاب ١ ناف رطاخلا لوغشم نكت الو ردصلا حرشنم نكف مهقيضو
 نم نييلاخ اونوكي م مثدقأم هللا رون ماظعلا يدادجاو ماركلا
 ىلع توكلاس ًاضيا نحنو ودعلا درو دالبلا مف لجال برحلا

 ةنيصحلا عالقلاو ةبعصلا دالبلا حتفن تقو لك ينو مهتفيرط
 ىلاعتوهنابم قحلاف ةلولسم انفويسو ةجورسم اراهنو اليل انلويخو

 |منومهفت رابخالاو لاوحالايفاب اماو هتئيشمو هتداراب ريخلا زسيب

 رهش لئاوا يف اريرحت ٠ اذه مكمولعم نكيلف روكذملا مكعبات نم
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 ةثاعستو نيثالثو نينثا ةنس نيعيبزلا رخا || ٠
 ةيلعلا ةنطلسلا راد ماقم

 ةيمحلا ةسورحلا ةذيطنطسقلا ظ

 شيب ةينيطنطسقلا نمرفاسف رجلا ةبراح ىلع مزع مث
 ةنيفس ةئامناكو عفدم ةئامالثو يدنج فلا ةئام وحن نم فلّوم

 ةلالج ةدايق تحت شيجلا راسف شويجلا لقنأ ةئوطلا رهن فيس
 دارغلب ةعلقب نيرام برصلا قيرط نم ةثالثلا هئارزوؤ ناظلتسلا

 تلصوو ةيمها تاذ عالف ةدع ةنوطلا رب نم مهقبرط يف اومتمف

 ركاسملا تفطصاو(سكاهوم)يداوىلا اهعمجاب ةينائعلا ركاسملا
 مفادملا تاصاوتو لاتقلا محتلاو برحلا تماقو ناعمجلا .قثلاو

 مهتعبتو اومزمماف رجلا بولق يف بعرلا' عقوف ةيوق ةعرسب ةيناؤغلا
 مهكلم لتقو رحل نم ناسرفلا بلغا لتق ىتح ةرفظملا ركاشعلا

 لالقئسا عايل يبس ةعقاولا هذه تناك ةئج هل فرعي و

 ممدالب يف ربا
 قارعلاو قرشملا دالب ناطلسلا دصق « 441١ » ةنس يفو

 مجملا ناطلس لبق نم اهب تئانلا ناكو دادغب ةئيدم ىلا لصوف

 فكاطلسلا لخدو مجتلا دالب ىلا بريف « ناخ دمجواكب »
 مامالا ةرايز دصقو ةيئاعلا تارازلا اوبصنو دادغب ركاسعلاو



 اقر

 كلم امل ليعامبا هاش ناكو هللا هجر نامعنلا ةفينح يبا مظعالا
 ادهشم ناملس ناطلسلا هل ددخل ةفيرشلا هتبرتضقنب ما دادغب

 رازو ةنيصح ةبق هيلع ىنبو ءارقفلا ماعطل ةكت هيف ىنبو اهظع
 رداقلا دبع انديس ربق رازو مظاكلا ىسوم مشاه ينب ديس

 لع نينمأوملا ريما نيمظعملا نيدهسشملا ةرايز دصق مث يناليكلا

 مهتيناحور نم دهتساومالسلا اعيلعنيسملا هدلوو بلاطيبا نبا
 بطخو ةعما لصف«زيربت » و «ةغارم» ىلا ناطل.لا هجوت مث

 وامل هبا يليلت
 «بس اهبط هاش » لاتق ادصاق ةريثكلا ركاسعلاب ضمن مث

 لصو اهيفو . «نيزت رد» ةنيدم ىلا:لصو ىتح هدالب يف لغوتف

 نم ياو لاق ري نم حلصلا باتكي « سامبل هاش » دفو
 | نا هدهاعو هنعو مهنعوفعي ناو اياعرلا حري نا ناطلسلا مرك

 هنم ناطلسلا ليقف هنم اهذخا ىتلا دالبلا هل نوكتو هنوخي ال

 ةفالخلا رقم ىلا لصو ىتح داعف « دوعلاب ركسعلا ىماو كلذ
 بدق. ربوتلماف ةول ل وسق .ةظابلاو

 ظ معلا دالب ادصاق ابشن ناطلسلاهجوت « 55« » ةنس يفو

 تاهجلا كلتو «ناو» ىلعو «زييربت »و « ناورش » ىلع ىلوتساف

 ةكتلاو عمابجلا ةراعب فيرشلا هما ردص « 574 » ةنس يفو ظ
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 غو ٠ «هجرملاب » قلبالا رصقلاب فرعي ناكمب قشمد ةنيدمب
 ادصاق ناوضرلاو ة»زلا هيلع قاطلسلا ضب « 554 » ةنس ||[

 راسف سرقنلا ةلع هب ناطلسلاو رحلا ندم نم «راودكس»» تن

 « هلك » ةعلق حتتف ىلا اشاب وتري هريزو. ثعبو ريثك ركاسعب
 . |يىتعف

 ضرم دتشا دفو*ةعينم ةنيتم تناكف «راودكس» ةعلف اماو

 كدابع لع ما نيملاملا بر اي لاقو اعرنم هيدي مفرفناطلسلا

 ميلس ناطلسلا هدلول ةنطاسلاب ىصوا مث ٠ مجرصناو نيلبسملا

 هيلاريسملاب لاجعتسالاو ةيعرلاب هيصوب ا ناخ
 ةمجحر ىلا ةافولاب لقتنا مث« رافكلا دالب يف نولسملا اكان غبضي الثل

 سيئر اعدو هتافو اشاب دمحم مظعالا ريزولا ىنخ >١و ٠ ىلاغت هللا

 اولازي ل مث كانه هئاعما نفدو ازجالاب ه "المو هنطب قشفءابطالا

 « +./+» ةنسرفص عباس ىعضلا تقودلبلا اوحتف تح نود
 ةثالثب نا ناهلس .قاطلسسلا نانجلا نك انس موحرملا ةافو دعب

 اهحالصاو ةعلقلا يمر ينبع لزي مل مث مايا

 ناخ ميلس ناطلسلا ىلا د اطل ا

 ةراما ىلع ثاكو ناخ ميلس ناطلسلا ضه:ذ راودكس ىلا هوعدي

 ساجو اهلها نم ةلفغ نيحرلع ةينيطنطسق لخدف“« ةيهاتوك » ظ



 شرف

 (3/+)ةنس لوالا عيد مسا: نينثالامويةفالخلا 9 كال ريزس ّط

 جرخ مث ٠ ةنطلسلاب هوانهو هيباب هوزعو رودصلاو ءاذعلا لخدف
 مث هيا ىلع لصو ركسعلاب قحلف راودكس ىلا ثلاثنا مويلا يف

 أشاب دمحا ريزولا ةبعص هلمعلا يف ناوضرلاو ةمحرلاب افوفحم هلسرا
 مياشملاو ءالعلا هوجو هلبقتساف ةينيطنطسق ةفالخلا رقم ىلا

 هان يذلا 93 هوئفدو ليلهتلاو ديحوتلاب

 ىلا عايش املاع ةممللا يلاع ابيهم اليلج اكلم هللا همحر ناك

 تاريخلاو لدعلاب قاف الا يف ر مشاة روصلا نسحةماقلا ليوطةياغلا

 فيرشلا مرملا يف قاورلا ىنبوة.ءركملاةكمب ةعبرالا سرادملاىن
 شوبجلا ددع كراك ةفرع نيع ىرجاو ماخ ر نه ديماوع ىلع

  امدقت همايا يف تاحوتفلا تمدقل دقوفلا ةئاءالث هتافو دنع

 أ جوا .ةيلعلا ةلودلا تفليو هدب الو هلبق هيلا لصت مل اهظغ
 ةرجنر هللا همر. فيل انلا يف ةدرغم ةريغك بقاثم هلو ٠ اهتداعس

 نوعبسو منرا رمعلا نم هلو ادهش تامو اديعس شاع ةعساو
 رثكا اهيف داهحلل جرخ ةنس نوعدراو ةيناق هتفالخ ةدمو ةنس

 هير لم فص 0



 سدو

 286 ناخ ميلس مظعملا ةفيلخلاو يزاغلا ناطلسلا - 1 ١«

 ه2 ناخ ناملس ناطلسلا نبا يناثلا ليم

 نم دبعب (4ا/4) ةئس ةفالخلاو ةنطلسلاريرس لع سلج ظ

 ركاسعلاب راودكسنم مجر نادعب هغلب رث(4*٠) ةنس دل و«هيبا ||
 نع مهجورخو ةريزجلا ناكس نم نايلع ينبنايصعةفالخلا ره ٠ ىلا

 دادغبو ةرصبلاب ءارمالار يما ةدايقب ركاسع مهلا زهخ ةعاطلا

 رك اسعلا تلوتساو مهني زب مالا ىلجنا ىتح ةدم ثوب رأحو اوزاسف

 نيملاس اوراس رش مهعالق ظعم ىلع ةيناطلسلا
 ريبثملاب شا ىنطضم هريزو ناطلسلا ما (417) ةنس يفو

 نادوبقلااشاب لعزملبلا فاك نطو نم ةريزج متل رخل | يف

 ودعلا موجم نم رث ؟اسعلإ ووو ةراعغلاب رودي نا

 الف ةدئاز ةهاو ة ةهباب جب اخلا رف نم ثكارملاو لوطسالا جرفن

 ترقتساو ركسعلاميفن ةحلملا قرط نم اوجرخ ةريزجلا ىلا اولصو
 اهورصاخ ىربكلا مهتنيدم يف ذاالوا(ةسوقنلا)ةعلقزاصح لعفارالا

 ءايظع سور نم سؤر ةدعريزولا ثعبو اهوحتث مث رهش ةدم
 اهودهاش الف «ةيترك»ةعلق لها ىلا ةضفلا نم قابطايفهسوقتلا

 ىلا هجوت مث اهملستف ةعلقلا جاب اوثعبو نآمالا اوبلطف اوفاخ
 لع ربا لحام يف نوصحلا نما نم شو «هسوغام» ةعلق راصح



 انيق

 قيمح قدنخ اهيلع رادتسادقونيبر احلا دوسساب ةنوععشم ءامصةرغص

 ًأاعارذ نورشعو ةعسن هقمجو عرذا ةرشعو عارذ ةئامهضرع روسب

 س ًايىت>نيلتقللالاتق اولتاقو اديدش اراصح ركانسلا اهرصاغ
 اوبلطو ةعلقلا تاغ اوثعب و ريزولا مهم ًافنامالاب اودانو ةعلقلا لها
 ةعبس وحن اوناكو سدور لهالثم مدالب يلا ريسلا نم اونكمم نا

 لوظسالاب ريزولا راس مث ٠ نيرغاص اهنم اوجرخم لتاقم فالا
 يربو افكت » ةزيزك نيالا  رخلا دزج لع .ةراغلا نشف
 ناطلسلا ىما ةنسسلا هذهيفو ةقدانبلا دالب اتم يهو«سفروك»

 نم اورثكا سانلا نال ةيفوصايا عماجل ةقصالملا تويبلا مدهب
 يف راص ىتع اعارذ نيعبرا وحن مدهف عماجلا رتتسا ىتح ناينبلا

 يفو ناتديدج ناترانم هل ىنبب ناب ماو نسحلا نمنوكي امةياغ

 مل_:ركل « ديرك ةريزج ةينائعلا بكارملا تزغ (438) ةنس
 . :,ةلا هذه خس مستفت

 ةبرغاو نفس يف ميظع لوطسا جرخب ( 185 ) ةنس يفو

 فكانيي ريزولا: ةبحص برحلا تالاو لاؤرلاب ةنوهشم يناوشو

 قلح » ةملق تف نيدصاق اشاب ىلع رخيلا فشاك هتبحصنو اشاب
 يب تي ةصق الو ) ئرفالا دي نم « سنوت » صييلختو «داولا
 مالا ىلاو منرفالا اهيلع طلستف مالسا راد تناك اهنال/صفح



 اندرات

 | ناطلسلا مايا يف مالسا راد تداع نرا ةديدش ةبراحم دعب ||

 : دملا هيو ناخب ميلس ظ

 رادب امامح ناطلسلا ًاشنا (8) ةنس 5 ةدسلا هذه,يفو.

 يشمي وه ائيبو هيلا ناطلسلا لخدف ناقثالا يف هلثمري /ةفالخا

 جرخ املف هبنج اهنم دوساف ةيظع ةطقس طفبسف همدق تقلز هيف

 الهاج ناك نيد زع سرغنيدج ءابطالا سيئد "اجامل نم
 نم هدصف بجاولا ناكو اثيشدفت مل تاداهغ ضعبب هجلاعف

 نابعش رشع نماث ىلاعت هللا همحر يفوتو هيف رم دبش ف زي اقر

 .مدق ىتح اوي لبشعا نيللا هتوم ىخاف ةئامعست و نوناكو نينثا ةنس

 هونهكف ناضمر رهش نماث هاعبرالاةليلناخ داممناظلسلا هدلو

 ا/ذهيف يفوت يذلا ناككا يف هوعضوو توبات يف هولعجو هوطنحو

 ةافغ نيح ىلع ةينيطنطسق لخدو ناخ دارم ناطلسلا:لسصو
 ناطلساا توم ذئنيح عيشا ةنطاسلاو ةفالخلا ريرس لع سلجو

 ءارزولاو ةلودلا تاكرا لخد رذئنيخل هل روفغملا يناثلا ناخ ميلس
 مويقلا يلا ناوتام دقوتاطلس اذهاشاي دم ظعالا ريزولا لاقف

 ديدجلا ركتاطلس اذهو نع اوضذخو هيلع اومحرتف توميال يذلا

 نذا ءاعبرالا موي ةحيبص ناك الف هيلع مهلك اومجرتف ٠ لصو دق

 ناخ ميلس ناطلسلا نا قاوسالا يف نودانملا ىدانو نونذ 1



 سارت

 ناخ ار تاطلسلا مكتاظلس ناو ىلاعت هللا ةمحر ىلا لقتنا
 ةلعاواسف ءاربكلاو ءارزولاو ءالعلا تهذف ىلاعت هللاهديا ثااغلا

 ةينيطنطشقب يفوت ناطلس لوا وهوهيباب هوزعوةنطلسلاو ةفالخلاب
 قاطانتلا نم ةراششاب يتفملا دماحوبا لضافلا ملاتلا هيلع ىلَصو
 الئام ايكذ اعاجيش كلمت هللا همر ناك ٠ ةيفوصأيا بنج يف نفدو
 | يننح ةدقعلا محيبيص ردقلا ليلج تم ريخلا هوحوو ىوقثلا ىلا

 هتنظلتسوهتفالخ ةدم تناكو سجخلا تاولصلا لع ابظاوم بهذملا

 )50(٠ ةئس هدلومو اموي رشع ةعسلو رهشا ةسمخو ماوعا ةينأك
 م55 ناطلشلا نبا ثلاثلا ناخ دارم ناطلسلا «١؟» 22ه

 م76 ىناثلا ناخ ياست جو

 ةنس ةنطلسلاو ةفالخلا ريرس لع سلج () ةئس دلو
 يذلا رفا برش عنم نرد را كلو اوقتتم قولو ررعو إو ن)

 | همهربكا _:راكو ( ةيرجكلا ) ةيراشكتالاو دونجلا هيف طرفا
 يوفصلا رديح دالوا ( ناسارخ )و (ناحيبرذا ) بحاص لاتق

 ركسمب (57) ةئس هجوتف صربق حتاف اشاب ىفطصم ريزولا نيمف
 مفادملاب اهنحشو ( صراق ) ةملق ىنبف قرششلا دالب ىلاريغك

 زاززم اهيفو عماوجو دجاسم اهيف ةيمالسا ةنيدم يثو لحاككاو
 ايلف ةيفوصلا ءاربك نم يناقرخلا نسحلا يبلا هللب فراعلا ويشلا



 ضرخو

 هاشلا دالب نم (ريداج ) ىميل ناكم ىلا لصو ىتح جركلاو
 اولوتساف ( ةملق كي ) ىمسل جرككاو رافكلل ةعلق كانه رصاخل
 اركسع اشاب فطصم ريزولاثعبف هاشلا ركسع هيلع مجم مث اهيلع

 اواوتساو ملويخو ماوما ىلع اوأوش لاو ع اومزهف هلال

 ديليع لعق ( سلفت ) ةعلق او 5 كانه عالق ةدع ىلع

 0 جرلا بلغت مث اهوتف نولتسملا 3 جركلا

 ريزولا ىلا اهدلو دالبلا كلت ةكللم ( رهجونم ما) تلسرا سيلفت
 يتلارشع ةتسلا عالقلا _:رم عالق ةيناك ئافم هعمو ةعاطلاب

 21 ن 0 دب ىلع رهجونم)اه دلو لساو او اهكلت
 هسأر عطقو هلتاقف نانع ل ١ ناطلس لع نايصعلا رهظا دق راقاتلا

 ةبراغاشاب نانس مظعالاريزولا ناطلسلانيع(١١٠٠)ةنس يفو

 ةنسلا يفو دارغلب ين ىتش مث (هجاط) ةعلقو(ميرتسب)ةعلق متع رجلا
 مه واايحلايلو عالقلا نصحا نم ( قناب ) ةعلق اوهتف ةيناغلا

 ةنس ىلوالا تبسدامج يف هللا همحر ثلاثلا ناخ دارم ناطلسلا

 ةنس نورشع هكلم ةدمو * هرمع نم ةنس نيس نع )٠١١(
 ةيفوصايا هاجت نفدو رهشا ةينامو

 مجلا دالب موخت ىلا زاس مث ٠ اهوبرخ رافكلا اهيلع ىلوتسا |

 صمم يسس*سسسسسسسس سس سس سسوس سس سسسسسُسُيُس*4ُسُسُُس«سس*سسُسُسُسُس
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 8: .موحرملا نبا ثلانلا .ناخ دم يزاغلاناطلسلا « ١15 » ل-

 | ©: كلاثلا ناخ دارم ناطلسلا لِي

 يا ةعمجاموي ةنطلنسلاو ةفالخلا زير ىلع ساج

 ٠(وال5) ةنش دلو )*٠١١( ةنس ىلوالا ىدامج

 2 داهجلل ركأ دعلاو شوييجلا "و ةنطلسلا ىلع رقتسا 0

 هرب سعب مدقت مث ودعلا ىلا لصوت اهنمو دارغلب اولضو ىتح هسفنب
 00 رخل

 نامالا هلهاحاصف هرصاحن ةناثملاوةعنملاب روهشم نصح وهو جوعا

 مث نولبسملا | هلخدو نصحلا_:رم اوجرفن اناما ناطلسلا مماطعاف

 ناذ ىلا اديؤم اروصنم عجرو يجاونلاو تامجلا كلتب اولغوت

 ٠ اسفلاو رجلا _شويج مد نا دعب ةروصنلا ةركاسع عم ةنظلسلا
 «١١٠؟» ةئس يجر رشع نمأث دحألا راهن يلاعت 1 هنر يفوت

 ةئس نوث الث هرم “و نارهشو نينس عسن ةعاطلس ةدمو

 6( ناطلسلا نباناخ دمحا يزاغلا ناطلسلا « 15 » ٌرقضح

 هه كلاثلا ناخ دمحع رجوع

 راهن ةنطلسلاو كللملا برسم ىلع سلج ٠ «658» ةنس داو

 ًارشعا ةسخ و حن هزمعو ©« ٠١ » ةنس بزر شع مسات نينثالا

 ( هلدعو همنفو هلع يف الكتو غاولملا نم رباك الا ةريس راس ٠ ةئس

 تلال او ءايلعلاو عل ابحي ركذلا ليلج زدقلاويظع اككم ناك
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 ناكوةفدارتم قافمتسالا لهال هاياظع ءارقفلل اذاوج يوبنلا |[
 هلو ةيكرتلاو ةيرعلل نقلموهو تارضاحلاو بدألا ىلا ليب
 « عدباو.داجا دقو » هلوق هنمو امهيف رعش

 هيظحل يبراصب داّوفلا حرج * هيلا لاصتا الو لوضي يب
 هيلع روتسلا ككمبت الإ * هماوق "نهو الد دعم ماق ام

 هينفج نم جنغلاب انصخمو * هقيرةفالس نم.ةعاذملا عقب

 هيدخ نم درولاو اتناحير * هراذع ساو انسجرن هانيع
 ركاسملا لاسزاب ًادتبا هرما دتشاو..ةنطلسلا يف رقتسا ال

 رباد مق يعسو اسما و رجلا ةب راحل اشأب ىلع مظعالا هريزو عم
 غِ اوغبو اوكنمت نيذذلا «هدلاو موحرملا مايا نيجراخلا ةاغبلا

 يف مأح ناك يذلا اشاب نيسح. جهنم نادلبلاو ءاحنالا رثكا
 نم دالبلا نم ةيريمالا لاومالا .ىبجو ئنبو ربجت هناف ةشبلا

 مهنمو ؛ىرقلا دسفاو يجاونلا ضعب قرحو يلوطاناونامر ةهج
 بوش دمجا نن ٍلماويمالا و هو زازعو 1 سلك اح ذالوبناج نبا
 ل ؟ةناطخرمملا ةموكح ىلاو يريضقلا يدركلا مساق نب ذالوبناج

 0 ولا 1

 تدهتو اولئشتو مهتنتف تنكس ناخ دمحا ناطلسلا تاقيفوش

 همحر ناك « يلاهالا تحاتراو ةيئاعلا دالبلايف نمالاو رومالا



 لقي

 دالبلا ةحار بابسالا ةأطاعم نع ماني الورتفي ال هثايح ةدم هللا

 ظ

 لعفو دجاسملا ةراع اهن» ةريثك تاريخو رثام هل ٠ دايعلاو

 ةلسنلم :ةفرشملا# ةبمكلا رآح .ءلمجي نا دارا ٠ تاريخلا
 نب دمحم مالسالا 3 هعمم نكلةضفلاب ةدحاوو سهذلاب ةدحاو

 هللا داراوأو مارحلا د تفيلاةمرت لا اذهكمللاقؤ نييدلا ديم

 لغخل كلذ نع هللا همر عنتماف توقايلا نم ةعطق هلعجل ىلاعت

 ةفيرشلا ةبمكلا لخاد سهذلاب ةالح ةضفلا. نم قطانم تالث
 ةمطاف 0 اجامل ةنقحم نقلل مو ؛ءادهنال نم اهلل انوص

 « اهل بهاذلا راسي نع ىنم ةبقع نم.برقلاب ةعببلا دسم ةراعو

 يفو «نيفيرشلا نيمرحلا مادخ ىلعرصم ىرق نم ةريغك افاقوا فقوو

 ساملالا نم نيصفةفيرشلا ةيوبنلا ةرححلل ىلءرا <« ٠١5 » ةنس

 اذهو يردلا تكوكلا وف اهعضوف رانيدفلانوناث امهثيف

 يق زدلاقل رقما ة رسل سم لفيرملا هلفرلا ةاذيغ نكتوكلا

 | كييابشلاب هيلا لسري نا ساو بهذلاب ةالحم ةضف نم كيبابش
 ةِاهلعجت ةذيطنطسقب هاشنا يذلا هنفدم يف اهلعميل ةمدقلا

 مرحلا دح اه نيذالا نيملعلاة راع ددجو هللا همحر دارا م هنفدم
 ناليم ةفيرشلا ةمكلايف لصح هناهنسا# نمو : ةفرع ةهج نم

 اهب تقوطف بهذب ةيلطم ذالوف نم ادم لسزاف اهراححا ضعب يف



 لاك

 ىلا طو هنبلا نم تظفحو عبرالا ت تاهجلا ن .ةبكا قار

 ١ ف هلغم نس + ل يذلا عاجلا ةينيطئطس#ب هرآث ا نمو . ناإلا

 | هو :اب )ةلقوترمملا ناكملا ههادت فو ه:عانص ةقدو هئاشباو هئانب

 َ ' 1 © مكعب دو 4:
 هللا ةهرهحر ٍيقوا . ةريغك رث امو تاريخ هأف ةاخجابو ٠ / ىيناديم

 "دقو <« ١٠؟5»ةنس هدعقلا يذرشع ثلث ءاعبرالا 9

 ةم ءارتعا عبدا هتنطلش ةدمو ةنس نيرشعو 5 رمعلا نم نم غاب ظ

 نبشا ةعبراو

 ه6 -كلاثلا دمحم ناطلسلا نبا ناخ ىطصم ناطلسلا »1١« رقم

 ةنطلملاو ةفاللا ريوس 0 نساخو ضل ء تضل ةل دلو

 ١ ةئس ةدعقلا يذ يرشع ثلث دمحا : ناطلسلا هرخا: ةافوددعب

 حالصلا ريغك .ةدانعلا ريثك تشق ريغك ناك« ٠١١ كيتي »

 . ًاليقم اعشاخ ادباع اذهاز ةنطاسلا يف الو ايئدلا يف ةبغر هل سيل

 ١ ةنطلسلاو ةفالخلانع هاضرو هرايتخاو هعوطب لزفتف ةرخالا لع

 نيك ةتاولن تفل دب اطتاكمل فلز ينالوا ىلا

 --8 ناخ دمحا ناطلسلا نب , |يناخلا ناخ ادع ناطلسلا 220-01 1-7

 يشل لبمج قلخلاو مل 270 0 1011

 ةدويعلا لمني ناكو ةءاجيشو نافرعو نيدو ايحو بدا هل عابطلاو

 و دوا ىل نومست + - ١ ا هيوا1303 لا ١ د كهح قل## ن1 ننس عال 2 4 اناوط >0 افاق ١ دا 111111 71014 < د ةاشلاا ة7011* ١ سنن 7نناا <> . + دا 701١© .ةاناظ حا ال3017 ١ “٠ 11 نانا

 مج للا ذا ١ د4 304 1 م هي 3مم 1116+ هاشتاك "7م ا اطال ١

 لما



0 

 (قزفلا) دالبل لتاقم فلا ةئاتس وحن يف رفاسو لاتقللجرخ ٠ يتلا
 ذخاو نينس ثالث نع مهنم ةيزجلا ذخاو مهيلع رصتناو مهلتاقف

 رخاوايف ةفالخلا رقم يملا داع مث ةيظعةينغ اونغو عالقلا ضعب
 اهلفقو هبسفنب وه.رادو رمخلا تاناح ليطعتب همايا يف ىماو ةئساا

 لا يروا زيباملا علا لمن همايا تو. ::اهباضصا درظو
 نم نوري سابنلا ناكف دزبلا ةدش 1 دا#تو ةطلغلاو رادكساو

 ةيضاملاةنمزالا يف هلثم دبعي مل اذهو ةاشم لوبناتسا ىلا رادكسا

 هقدارسوهمايخ جرخاو جحلاةينب ماشلأ ىلا رفشلا دصقهللاهمحر هناث

 ممسو )٠١1( ةنس درفلا بجر مب أس ءاعبرالا موي رادكسا ىلا

 ةيرجكيلاو ركسعلا نم طغالا لصغل فيرشلا دصقلا اذه ىلع
 هرفس مدع ىلع اوقفتاو ركحاسلا تعمتجاو ةنتفلا تماقو

 الود ظغالا ريزولا لتق ىلع اوقفتاو (ىناديم تاب ) اوعمجتو
 رم ىلوملا ناطلسلا ملعمو رادرتفدلاو يناطلسلا مرحلا طباضو انثاب

 جحلا يلارغسلا ىلع ناطلسلا كيرختب ببسلا او زاك مهنا ىوعدب

 طباضوريزولا ٍلسي ترا هول اسو ناطلسلاب ملا راكم جاو

 تيوق مث هلا همر عنتماف ةنتفلا نكست ىتحوه امبلتقيوا ف

 لحام ىلاعت هللا همحز .ناطلسلاب لو ركاسغلا تعمجتو ةئتلا

 هللا . ١ كلا ءافلخلا ثلاث نافع نب نامع ا مف ظ



 0 وع

 : ليقو بيجرو ىدامج نيبب بمجتلا لك بهعلاو ٠ (هنع

 ًاديعس يرخالا وهف * اياربلا كالطلنن تام

 (بيهش ناثع نا) * خرا .تقتاحلا يل لاق

)١١*5( 

 4, . ناطلسلا نبا عباراا ناخ دام ناطلسلا « ١7١ زو

 29( ثكلانلا دمحم ناطلسلا نبا.لوالا دمحا زتِج

 رشع عبار هللعيوبو ةنطلسأاو ةفالسلا تم ىلع سلج

 كاملا راعش ماقاىلوت ام( 18١٠)ةنس دلو (5١٠)ةنس ةدعقلاىذ

 تباث انادقم اءاجيث .لاطبالا نم الطب ناك ٠:مايق متا ةنطلسلاو

 ةيبظةرشعىدمب |ةقبظمةقرد لسرا هنا رك ذ:- دعانسملا يوق نشاجلا
 ةيندصملا ركابسلا ىلا بير لشلا ترها باو اهيفاتضاتف: دوسي اهبنؤنم

 اولواخب :هتفولع يف دازي هجرخا نم ناو اهنم دوعلا .كلذ جارخاب

 طخ هعمو أسوق لسزاو كلذ رع اوزجعو اوردقي لف هجارخا

 نإلللا يونا ويجد ذئاب ايعاب دج لن يقشر
 كلذ ىلع مهن+ دحا ردقي. لف هجارخانم نكمب نم ةفولع ةدايزو

 هلنوز بايب سوقلا قلعور مدع يناطلساا ناويدلاب ةقردلا تقلعو

 ركأسملا:نم ةافطلاو نيدرتملا لاصتتساب ةيلاع ةمهب ًادتبإ مث

 | ديب هوقو بزحتم لك داباف نتفلا توريثي اوناك نيذلا
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 لم ةريغك دالب لع ىلوتساف هدودح ىدعتو ةريثك اعوج

 هع

 هأغ) ال داذه شو مجملا دالب وزغل ٠١( 5) ةنس ةناكولملا

 ناطلسلا اوربخي ملودادغب ىلع فحزفةصرفلاٍب قرت دق ناك( سابع

 مث (نارر) عفو ءاضفلا اهنع قيضي ةريفك ركاسعب هجوتف كلذب
 (ْغل)ةميظع ةريفح رفحب ماف اهنضح دق هاشلانأكو دادغبل هجوت

 ىأر الفر وسأ| رادج نم |مظع ابناج مدهف دورأبلا هيف عضوو

 هاشلا ركاسع تمزماو افوخو اعله اوراط مهمهد ام دادغب لها

 ركاسملا عم ناطلسلا اهلخدو موي نيعبرا راصح دعب اهوحتفو
 مئاشكور اورساو افلا نيرشع نم رثكا مجاعالا نم اولتقو ةرفظملا

 ناكأم ةلازا ىلا هتمه هللا همحر ناطلسلا فرصو مهتكوش لهاو

 رداقلا دبع زيشلا دقرمو ظعالا ماءالا دق م يف ضافرالا هثدحا

 ماكحاو ناقلاو امهتراع ديدحتب ساو اههنع هلا ينفر يناليجلا

 ركاسعلاب اهمحتو ةعلقلا روس نم مدهت ناك ام ىنب واهل اهظعت امه سما

 ةدايسلاو رصنلاو نهلاب ةداعسلاو ةفالخلا راد ىلا عجر:مث

 ريمالا ةيلعلا ةلودلا لع ىنبو ريجتو ىصع دق كلذ لبق ناك

 نم وهو) نانبل لبجربما يزردلا نعم نب ساشرق نب نيدلا رن
 ةيرذ نم اوسيلو يحاونلا كلت ءارما اوناك مهلك ةلئاعو ةفئاط

 عمجو ( ذوردلا لصا رم ءالثوه نًالروهشملا ةدئاز نب نعم

 ةهمللا



 ؟ هى

 ةعاط نع جرخو ( فيفشلا )و ( دفص)و (توربب )و ( اديص )
 هتراح هرما ردص ناذ دا مم ناطلسلا هربخ غلب الف ناطلسلا

 ظلكاقف :هركاتسي قشمد يللاو هجوتف داسفلاو ملظلا نع هعدرو

 عم ةفالخلا رقم ىلا يباولا هلمسراو هدلوو وه هورساو هعمج مزهناو

 دافحا دحا ماق مث هبتاع نا دعب مارك الاب ناطلسلا هلماعف هدلو ||

 لتقو هولتقو هوكسماف ماشلانئادم ضعب بهنف اناث راثنيدلا رن .||

 كلذ نم نعمىنب ةوطس تضرقنا ذئتيحو هدلوو نيدلا رفنناطلسلا ||

 ىلا مدعب نم نانبل لبج ةموكح تاقتناو ( ٠١07 )ةنس نيحلا

 ريبكلا ريشب ريمالا مهنمو ةيذس نيلسم اوناك« باهش يب ةلئاع
 رصنت ذقو ماشلا دالبذ>الةيرصملا ركاسعلا دعاس ىذلا روهششملا

 ظ ةيلعلا ةناعتتالا يف هتينارصن لع تامو
 فورعملا ناخدلا برمشت نم منهي ىلاعت هللا همحر ناطلسلا ناك

 روبظناكو ةيمالسالا كلاملا عيمج يف تاوبغلا لطبب و نوتوتلاب

 ناطلسلا رثام نمو ٠ (599) ةنس رشاعلا نرفلا لووول

 فيرشأامرملا شرفو ةمظعملا ةبمكلا باب ديدجت ىلاعت هللا همحر

 عبارلا ناخ دار نأطلسلا يفوت )٠١40( ةنس كلذو ىصحلاب

 تس هتطلسو هتفالخ ةدمو ٠١< ؟5» ةنس لاوشرشع عمات

 ( ىلامتاهئاةجلر )موي شغ داو ةئس ةراثن
 موسما د حست تمدصم» ما تم جلا جم وول ارم م و حولا وح رج ما مرسم وجو بوس دج 7 ج15



 م7 ”نايب م

 لاقيلمير ىلإ هونستني قازوحبو نائبل لبج يف ةفئاط زوودلا
 ١ دالب نمهلصا يازهرخ | ءاولا 8 زو معملا لادلامتفب( زورد) هأ

 نب دمحو ةزمج مهنم ةعاج هعبتا ٠ ةطمارقلاةينطابلا نم قرشملا

 | هللارماب 1 أمم و رصم ىلا اورف ةطمارقلا تمزهنا امو ليعامسا
 لولح ىعداو الغ ىتح حاورالا خس انتولولحلاب دقتمب اذه ناكو

 ةلهج نم ةعامج بقفاوو ثييخلا هداقثعا اونسحو هوقفاوف هيف هلالا

 ( هرماب كاجلا ةلاسر ) هام اباتك ك اهلل مهبضعب فلاو رصم لها

 ادحاوهدالوا ىلا لولحلالقئناو ”ىلعيف لح هلالا نا هيف نولوقي
 نوريثك ةغامج مهيلع عقجاف مكاملا ىلا لقثنا ىتح دحاو دع

 اوقرفو مولتاقو نيبرصملا ماوع مهيلعراثف ةيليعامسالا ةالغ نم ||
 رماب كاخلا دنع اوفلخاو هتعامج نم. ضعبو زوردن بروف م ظ

 مالا يضارا ىلا جرخا زوردل. لاقو اهظع الام هاطعاف هللا

 باجا نم ىلع لأملا اذه قرفو كانه ةوعدلا رشناو كتعاجب ||

 || اولزنو مم قب نمو ليعاممانب دمحو:ةزمحو زورد جرف ةوعدلا

 كلذ اوارقف (ايشارو ايبصاح يو ) قشمد يبرغ ميتلا ىداوب

 م احلا ةبحم يلازوزد مايتم ةيحانلا كلت ةلهج ىلع باتكلا
 ماعلا ل تراو حاورالا خس ام ملوفع يف ررقو لاومالا مثاطعاو

 اكتتاب
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 اورصلخاو تامرحلاو انزلاو رمخا رمل حاباو صقني الو ديزي. ال ظ

 دبع نب دمح ةعيرش نا اولاقو ماكحا اهيف سيل اروس نارقلا نم 1
 ةقيقح فرع مهبتك ملط نمو ليعامسا نب دم اضن دق هللا | ٠

 ايف ترثع مهلئاسر نم ةلاسر تعلاط يفاو « مملاوحاو مدقتعم ||

 هجو هل رمحيو رصعلا اذه يف ةيندملا :ريبج هل ىدني ام لع

 لصنتتيو ةيباتكلا نع الضف ةينثولا نايدالا هنم اربتتو ةيناسنالا

 فولازي ال مارت ميقسلا نم حييحصصلا لصنتت يلسلا لقعلا هنم

 دعب صخم“ تي ربظتو لقنتل لازت ال ةيحلالا نا اهيف نولوقي

 ناالا تربظ اهناو فسوي و نوهعشو "يلع يف تربظ 5 صخش
 رهاظ ناالاوه نولوقيو هل الا هيف دل رود لكناو احلا ِق

 فنودحجو لقعلا خويبشو لاقعلا مهنوعست نيذلا مهخياشم يف
 ءامساب سمننا تاولصلا نوعسلو جحلاو ناضمر موصو ةالصلا

 ءامسا ناضمر مايا نولعجيوةطمارقلا نم بهذملا اذهل نيسسوملا

 نوركشيو ةأرعا نيثالث ءامما هيلايلو مهئاسؤر نم الجر نيثالث

 مدقتعمةلمجابو علبت ضراو عفدث خاورا ماعلا نولوقي  ةعاسلا مايق

 كلان نم هللا انافاع : هلك ل الض

 تت ل

 آة00عممماشلخخخ ااا ااا اة“ ذذذذذآذزآزآزؤزؤز زب “1ك “““
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 4, دمحأ ناطلسلانبا لوالا ناخ ميهاربأ ناطاسلا «١مل» "3 ظ

 ا ثلاثلا ناخ دارم ناطلسلا نبا لوالا ناخ 1-0

 ةنس ةيناثعلا ةنطلسلاو ةيمالسالا ةفالخلا تخت لع سلج
 ا ل بح يس التبإل 1 نك .(١٠١؟.9) ||

 عيمج هتعاط روصعلا _٠رسحا ةرصعو ناهزالا رنا هنامز نآك

 ام. ٠ نامزلا هب لدتعاو هنامز يف نتفلا ت تدكسو اياعرلاو كلاملا

 رصتنا الا ةيحان ىلا أشيح زهح

 قازوقلا ةبراحل مرقلادالب لاك د لاسراب هبورح قفا

 منيف اواباو نينناقتلا رك اسع مهتبراكل .ق ازا ةبدم اواقش نب ل

 أهوقرحا نا دعب مهنم ةنيدلا طودوتنبا ءايرس هكا

 ةريزج ينو (شايرقا) ةريزج حمتف ةميظعلا هتاحوتف نمو

 ةبقدسنبلا كولمل تناك لصالا يف ينور ئازجلا ع اس
 فلانورشعو عبر ااهيفو قيتاسرو دالب لع 5 ةريزجلا هذه لمشت

 ,:امود رشع ةسخ ةريسم وا اليم نيسمخو,ةئالث اهروذو ةيرق

 »١1.١0« ةنس ىلاعت هللا همحر يفوت )٠١56( ٠ ةنس اههتف ناك
 رهشا ةعست و نييس ناك هحطلس و هتفالخ هدم و

 1 ناخ ملس ناطلسلا نبا عبارلا ناخ دم ناطلسلا «١و» 0 ظ

هرل» ةنس ةيمالسالا الخد كاملا راءرمعا دل سلج
 ٠١١« 

 [يسميستتلب رتل ل د صح سس سس سهم

 7 م
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 رم ىفوفلاو نتفلا ترثك همايا لوا يف نسلا ثيدح ناك ٠ ء

 يلاهالا ىلع «ةيرجكيا» ةيراثكتالا تايدعت تل دونجلا !

 ةسايسلاو رومالا نقلاف ىلر يوك شاب دمت ىلاعت هللارخس ىتح | ١
 يلب وك انثاباكج ا ودإو ةقلخو مهتايدعت نع ةيراشكنالا درو .

 مادقالاو ةءارشلاب افصتم فلسر يل فلخ ريخ ناك هداؤنن | ١

 ١١« ال ؛»ةئس هسفنب 2 نيف ريدتلاو يارا ,هسوحوو

 ةعلق ماما راصحلا عضوو | سمعا ةبراح و ؟ انياب هنوطلا رهن ربعو

 0 ادح ةنتم نوصحلا ةيوف ةروهشم ةدلب « لزهوت »

 اهنم اوجرف جورخلا ىلا اهلها اوأجلا ىتح ةده ةيئاثعلا دونجلا
 : يك ار شوبج تمعمتجا مث ةيناهعلا ركاسملا اهتلتساو

 ( راونرس )رصاحو بأر رهن وهو رزّتلا زاتجاو هركاسعب هجوتف
 الام برملا 00 لا تاشوانملا تددعتو لاتقلا محتلاو

 رم ىلا عجر م اش ١> دنحرمصتتا ناب ة.ةاملا تناك ىتح

 0 لصحو 53 0-1 , اذوةحرك اسعلاب ةنطلسلا

 دمحم ناطلساا يفوت ٠ داللا رئاس يفو ةفالخلا رقم يف نامالاو

 هرمع نم ةنيم نيسجو ثالث نع « ٠١55 » ةئس مبارلا.ناذ

 ُْط اهرنعا اة ماو اوفو بش نوران زل

 لاح نسحا



 ار تلا

 ' 0 دمه ناطلسلا نبا يناثلا ناخ ناهلس ناطلسلا ٠*0 وس
 56 ناخ ميهاربا رجح

 ةنس ةينائملا ةنطاسلاو ةيمالسالا ةفالخلا ريرس ىلع سلج
 أ مظتناو نتفلاو لاوحالا تنكسو مايقلا قح اهب ماقف )٠١(

 يتلا نادلبلا درتساو ( ةيرجِككيلا ) ةيراشكتالا ةيركسملا ماظن
 (نيذو )و ( شين ) .:رئادم لثم ءادعالا :اهيلع تراكم

 ةيلعلا ةلودلل ددوسلاو دحملا داعو (دارغلب )و (ةيردنعم)و
 فلاو ةئامو نينثا ةنس ناضمز يف ىلاعت هللا ةمحر ىلا يفوت

 ثالث هتنطلس ةدمو هرمع نم ةئس نيسمح نع بقع ربغ نم

 ٠ رهشأ ةيناكو ننس
 م57 ناطلسلا نبا يناثلا ناخ دمحا ناطلسلا »5١« م

 م7 ناخ ميهاربا يجو

 ةنس هيخا دعب ةينائعلا ةنطلسلاو ةفالخلاريرس لع سلج

 ركّذي ام تاحوتفلا نم همايا يف قب لو < 0 »
 نم ةنس نيسمخو عبرا نع )٠١ ١( ةنس هللا همحر يفوت

 رشا ةيناكو نينس عبرا هتنطلس ةدمو هرم
 م57 .ناطلسلا نبا يناثلا ناخ نطصم ناطلسلا «5؟» زم

 3 عبارلا ناخ دم 0-0

 ناك 4١١١ ٠ 5» ةنس ةنطلسلاو ةفالخلا ريرس لع سلج



 ايا

 شاجلا تباث ايوق مزاح اعاجيش ىلاعت هللا همحر
 شويجلا زيهجتت رشاب مايا ةثالثب كالا شرع ىلع هسولج دعب
 ىلع رصتتاو مهبراخ اينولوب ةبراحل هسفنب جرخو ركحادسلاو

 راضحلا عفر مترطضاو سورلا براح مث تارم ةدع نيبثولوبلا

 ةيمهاتاذ ةنيصح ةئيدم ىثو مرقلا دالب نم (قازا) ةنيدم نع

 ربكألا سرطب كلذ دعب اهذخا مث اهنع اولختف يمارس مقومو

 جروبسرطب سسا يذلاوهو سورال ةروهشللا ةيدولا بحاص
 «١1ا/56» ةنس روطاربمالا اذه يفوت سورلا ةمصاع ابلعجو

 ٠ ىلوالا ةنيرتاك هتجوز هتفلخو ةيداليم
 ةنسرخالا عيبر يناث يناثلا ناخ ىنطصم ناطلسلا يفوت

 نرونس نامت هتنطلس ةدمو هرم نم ةنس نيعبرا نع )1١1(
 ريشا ةيناكو
 م7 نبا ثلاثلا نا دنحا يزاغلا ناطلسلا «؟» جمس

 7 عبارلا ناخ دم ناطلسلا 1-0-7

 ةئس ةنطاسلاوةفالخلا ريرس لع سلج »٠١8« ةنس دلو

 هسولج دعبو يناثأ ناخ ىنطصم ناطلسلا هيخا دعب )١١18(

 لل م يجهطلب ) ةدايق لئاقم فلا ىتن 'ام برات أشويح زهج

 اهيف ترجو فاس ىلع برحلا تماقو سورلا ةبراحمل ( اشاب



 ايوروربك لا نيرطب روطاربمالا اهفرصحو ةرثم ةيبب رح مئاقو

 يموسصسسسسسمب

"00 

 نينلويلا ني .رزم عيلص كح نرحلا 0 0

 13 تيسصات ثلاثلا نا دما“ قاطليلا موح 1 ماي

 عبطلاب ىوتفلا هر ادصاويتفملا رارقا دعب ةيلعلا ةناتسالا 5

 تناكدقو فيرغلا نم افوخ ميركلا نارقلا عبط مدع اطرتشم
 :( 86 )١ ةنسابوروا دالب يف تدجو عباطملا

 «١1١1؟5» ةئس ثلاثلا ناخ دما موحرملا ناطلسلا يفوت

 ةن نوثالثو عبرا هتفالخ ةدمو

 م57 نبا لوالا ناخ دوم ىزاغلا ناطلسلا «55» خو
 5 يناثلا ناي نيسهيراطلبلا -

 عم برحلا ةيلعلا ةلودلا 00 هال بابلتسا دعب مث

 ظ ل ىلع تببلغتو ةيناثعلا شوبجلا ثجرخو مهلا ةكلم
 نيتلودلانيب متو حلصلا» اشلا لطف مث مئاقو ةدعيف يناذلا_رسامبط

 كرتت نا »١١44« ةنس بجر ١؟ يف حلصلا يف ىمالا

 زي راج نادم ادعاام هجتف اي تو

 نوضغ يفو ( ناتسرول ) ميلقا يقابو (ناذمه)و ( ناهدرا)و
 هل لس :ايسوررلاو ةبلملا ةلوادلا نيب, ترطلا تماضشللف

 اهلل "اسع 2 عسانا عم سورلا تقفتاو اينولوب



 ؟ ىاع هه

 ظ برصلاو ةئسوبلا دالب ىلع تراغا تناك دقو اسما شويج لع

 هيف اب لودلا نيب حلصلا متو امظع اذوف ةلودلا تزافو خالفلاو

 ردصلاو مظعالا ريزولا ةريغو ةمهب هاك كلذو ةلودلا طاصم

 ظ عمج نع نوع ةفرط_لفغي ال ناك يذلا اشاب دمع جاحلا مضنالا

 تادعملازيهجتو شويجلا

 ١« دينا يس نيقب لال ثالغل ةعجا موي فو

 هيلعاف رمان حا تقلا نم غلاب لوالا دوم ناطلسلا يفوت

 غب ن نوي“ ةاواسملا و ملحلاو لدعلاب دو نيبناهعلا عيمج 0

 اسمه ةعتطلس وهلفالخ ةدمتناكوىرخ 7 ودةئفل رظننودب ةاناعر

 5 5 واخ ا ةلودلا قاطعا عستا ١ ةديعسلا همايا ينو ةنس د نيرشعو ظ

 اوين اهقحلا باب اختك" عبر ماسبق ةعنطا“ و راثا 2 هاف

 ىارسةطلغو ةدلاولاو خئافلا دممو ةيفوصايا

 م6 ' نبا ثلاثلا ناخ اع يزافلا ناطلسلا ؟ه» 22-
 م 57 يناثلا ناخ ىفطصم ناطلسلا جه

 ةاقو د ةفالخلا ريرس ىلع سلجو ©« » ةسُّدأَو-

 « 1114” ةئس هبخا
 ظ يباصصلا يراصنالا ب مبا يبا 0007 ان فالاخللا

 مهن أظو يي ىف 000 قباو ةميدقلا ةداعلا بسح ىلع



 ؟ةك

 عراوشلا ىف اليل رودي فاك « لاوحالاو رومالا طبضو
 مث ؛ الاوجا ىلع فوقولاو ةيعزلا لاوحا دقفتل اًركتتم ةقزالاو

 لصحي نا نودب(1١١) ةنس رفص(7١)يف ىلاعت هللا همر يفوت

 دحاو نينس ثالث هتنطلس ةدمو ركذلا قوتسل لقفالق ضان ف ظ

 ةنس نوتس هرمكو ارهشر شع |
 7( ناظلسلا نبا ثلاثلا ناخ ىنطدم.يزاغلا ناطلسلا «57» لمح

 5 ثكلاثلا دمحا ةعوح

 ١ ةيمالسالا ةفالخلا ريرسس ,لع سلجو )*١١( ةنس دلو

 | نسح ياراذ القاع نأ )١١/1( ٠ ةنس ةينائعلا ةنطلسلاو
 | ناكو دابغلاو اياعرلا ةحارو دالبلا مدقأو حالضالل ابحم ريبدتو

 يلاعلا ري زولا اذه ذخاف٠ةنيفسلا بحاص اشاب بغار ظعالاهريزو

 هديضعتو ناطلسلا :ةدعاسمب نوئشلا حالصا يننذفتملا ملاعلا ناشلا

 نولك/اذا ةيجيراخلا تادراولا لعرجملل تايفشتسم نسف هل

 ًاشناو ةسورخملا كللاملا ىلا اهيدت-مدعل..جراقلا يف ارشتنم ةابولا |
 ىلا تالصاؤملا ليهبستل قرطلا لهسو هتقفن لع ةيموم ةبتكم
 كلذ يفوتو .ناماوةلوهسب ةراخّتلاو قازرالا باجل ةينائعلا كلاما

 )١١75( ةنس.ناضمر( ١ )يف ىلاعت هللا همر ريزولا

 ,يفو ايسورلاو ةيلعلا ةلوذلا نيب برحلا تبشنلا هتوم دعبو



 ؟ةو

 وئشب لقنسا يذلا دابلا يش بقلملا كيب ىلع ناكنيملا كلذ

 9 هدأ ضريبالا رحيلاب يسورلا لولطسالا دئاق عم رباختر صم
 نكفت ىسورلا دئاقلا: هدعاسف رصمب هلالقتسا متي, ىتح ةحلسالاو

 (ميلشروا )و (سلان )و (ةزغ) ٠ نادم جيتف نم كب ىلع

 نكل يلوطأ:ا ذالب دودح ىلاريسلل دعتساو (قشمد )و (افاي )و

 داعف بهذلا يباب ريهشلا كب دم وهو رصمبكيلاملا دحا هيلعرات
 يذلا ىهاظ يشل ىلا ًاهتلاو مزمناف هتبرال رصم ىلا كد يلع

 هعم دحتاف ةيلعلا .ةلودلا لبق نم ( كع ) ةنيدم ىلع الماع نأك

 نفسلا تقلطاو يبسورلا دئاقلا م داحتالاب نيبناؤعلا ةب راعم ىلع

 تيب ةئاملثوحن اهنم تبرخاف(توريي)ةنيدم ىلع اهايانق ةيسورلا
 0 )١81 ١ ةنس مرحلا يف رصم ىلا كب ىلع داع كلذ دعبو

 بذمع ةئاعبرا هشويح ىلا مضناو بهذلا يبا كب دمحم

 ء.زافو ةييقرششلاب :ةيملاضلا دبع سهلا وبا ميلباقف يسون
 ِ دعب سورلا طابض نم ةعبراو كب 0
 ظابض ةعبرالا عم عم كلب ىلع ساو عطق مث مهعم ن ناك نم لك

 يلا مهلسراوهو 8 ليلخ ينائعلا يلاولا ىلا مهلسراو نوبسورلا

 اب
 ةنس ةدعفلا اسع يف ثااثلا ىنطصم ناطلسلا يفوت
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 ربهشا ةيناقو ةنس ةرشع تس هحنطلس ةدمو ١( امال

 سراذملاكةيريخ رثام ةدعدلو نيخللابحم الداع هللادمتر ناك
 افأقؤاهبيلع تفقوو هتدلاوربق لع اعماج رادكسايف ًاشناو اياكتلاو

 ٠ ( ىلاعت هللا همر ) تافلا دم ناطلسلا عماجت مملصاو ةريثك

 ل تاطانلا نبأ لوالا ناخ ديما دبع ناطلسلا «؟ا» رقم

 ه7  ثلاثلا ناخ دمحا 1عوح

 ريس لع هول نم ثلاثلا ويلا ينو (1117) ةئس دلو

 ' يراصنالا بويا يبا مماج يف تفيسلا دلت ةنطلسلاو ةفالخلا

 ترقي ركاسعزبهتل نودعتبس سورلا نا:ةيلعلا ةلودلا 5

 ةيردجع ناعم | ىتنلاو اشويج ةيلعلا ةلودلا ت تزرهش ةنائعلا دودحلا

 ءارجا ىلع مالا جنا .تاشوانمو تابراحم 00

 ذعبو ةمولعم طورش لع ةسورلا ةلودلاو ةيلعلا ةلودلا نيب لص
 تااءتساف ةلخ كر يف هي لعل اةلودلا تذخا كلذ

 | هترصاحمل ىنأاف رمث مهاظ يشل | ىلع بهذلا ىلا كب دمحم

 رملا ة ةهح نم اشاب نسح اهرضاحو ربا ةهج ن ٠ 5غ, ةَئَدَم

 لتقف <« دفص ” لابجج دصقف يراه 7 ىتح ةيلع قاض

 ةانثا ىهذلاوبا لتق كلذك و هرش نم دابعلاو ةلودلا 5

 2 :::ةءناتلاادظقل طاق تاق هترصاحم |

ْ أ
 



 ”؟ ة١/

 اماتءاليتسا مرقلا دالب ىلع ةيسوزلا تلوتشا تقولا اذهبو

 ةنس درفلا بجر ١؟ يف: لوالا ناخ ديجلا دبع ناطلسلا ينوتو ||

 سة هتنطاس ةدمو هرمع نم ةئس نيتسو تس نع(150١*) ||

 رهشا ةيناكو ةنس ةرشع

 8 ىفطصم ناطلسلا نبا ثلاثلا ناخب لس ناطلسلا «؟م» قطع
 2: كلافنلا ناج رجح

 ةيالسالا ةفالخلاو ةنطلسلا وتو( )١/8 ١ ةئني دلو

 اهتيءاخاد حالصا هي ةيلعلاةلودلا تذخا مث(170*) ةئيم

 نيصارق ةدراطم ٍف:دهجلا اولذبو ةيرحيلاو ةيركسعلا اصوصخ
 ةنيضحلا عالتلاو.روغتلا حالصاو ةراجتلا ليبس ليهمستل رمبلا

 نم اهظع اددع اورضساو ةيبرح كارم ةدع ءاشناو !هتيامح

 ةناخ وطلا لماغميف مفادملا بصلاسنرفو ديوسلا نمنيسد:ملاةرهم

 قرف اليترتو.تاشملا .دونيلل (اصاتخ ماظن اوعضؤ رش» «:.ة ماعلا

 نم ةملظعنم ةقرف لوا ًاشناف ديدجلا ءاظنلا لع اهيبردتو ةديدج
 ىمالسالا نيدلا يف ل>.ديزيلكلتا طءاض ةدايف تحترفنةئاّةسوسفلا

 ركطبملا:يسترن.نف دضقلا.: .:راكاو ( قطصم زياكتأ. ) :يعسو
 اوراص نيذلا ةيراثكتالا رك اسعلا نع مهب ءانغتسالا ةيماظنلا

 ماس ل امي سانا

 هس سس سس سس ص ص سسسسسس ص هس هه سس ص ص يي © ههه يي هي ههه ح٠ يش -س نيس جحح>- ب دش سثبيبيسِهح اا” ب ”__ _ب

 ل
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 رصمب كيلالا دبتسا ءانثالا هذه ميو ةرملا دعب ةرملا مهن

 نامثعو كب ميهاربأو كب دارم ثرهشأو ةيرصملا *ارمالا 4

 مريغو كب ىلعو يسيدربلا كب
 ترباثوب ةيواسرفلا ةيروهجلا ثرما(١؟1) ةنمم كيس

 يلاعلا بابلا ةرباخ تودب ايهتفن رصم ىلا ريسملا ريبشلا دئاقلا

 ظ ةنيدم يف زي ارتلككأ هب عت ال ىتح ىمالا اذه نامتكب هتصواو

 "|| يف نييردملا ةلتاقملا نم افلا نيثالثو ةتس نم افلَّوم اشيج نولوط

 ب م لوطسا عم ةيرخبا ركاسملا نم فالا ةرشعو بورملا
 ةثاعبراو هدايا .لكريعبسو نيثثاو ةيبرح ةنيفس نيثالث نم

 كي ردفعو نايفاو ةئام ةشنج ىلا همم فانضاو رئاختنلا لم بكرم

 لصو ىتح نولوط نم جرخنل فراعملاو مولعلا فالتخا ىلع املاع

 ةنس مرحم « 17 يف ةيردنكسا ةنيدم ىلا اهنمو هطلام ةريزج
 لخدو اهنم خسارف ةعبرا دعب ىلع هركحاسع لزناو »*15١«

  قيرظ نع ةرهاقلا ادصاق راسو ةونع ةيردنكسالا هركأسع

 (تيخاربش)ةنيدم دنع كيل املا نم ةمذرشب كب دارم لب قف ءارصصلا
 ةرهاقلا لبامم(هبابلا)ةنيدم لضو ىتحزيسلا لصاوو ثرباثوي همزهف
 | كالا ءازما نمت كن مر ' مهاربا نينو هني تلصحو

 ل

 7 ا جي يختل

 7 الضف كلذ ريغو لتقلاو ببللاو للشاب ةينازعلا كلاما
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 اهب نلعا نا دعب ةرهاقلا ةنيدم تربانوب لخدو ؟ مارهالا| ةمقاؤن)

 دطوتل ىتا يلاعلا بابلا فييلح هنا لب رصم حتتفل تاي مل هنا

 رطقلا راص مث ناظلسلا رمال. نيصاعلا كيلا. ىلا ةبراكتو ةتطلس

 مل هناريغ هتضبق يف ديعصلا يصاقا ىلا ضييالا رملا نم ىرصملا

 ةيواسنرفلا نفسلا قيرحتو ريمدتو (ريق ىبا)ةءقاو ربخ هءاجن اثبلت

 ضييالا رعبا زيلكلالا ظفحو يزيلكتالا رخل ريما( نسل )ةطساوب
 اسنارف نيبو هنيب ثالصاوملا اوعطقو

 يرصملا رطقلا نيب واسنرفلا لالتحاب ةيلعلا ةلودلا تلع الو

 ارتلكلا عم يلاعلا باسبلا قفتاو مهند راحل دادعتسالا يف تذخا

 دالب ادصاق هجوت تربانوب رعش الف ٠ اسنارف ةبراحم ىلع ايسورلاو

 نيبرط نم لتاقم فلارشع ةثالث هعمو رصم نم ماقو ماشلا

 |هرصافل اكع دصق مئافايو ةلمزلاو ةزغ ةنبدم لخدو شيرعلا
 ةهج نم اهيلا :دملا لوصول اههتف نم نكمتب لفربلا ةهج نم ةدم

 دئاق رازجلا اشاب دمحا ظقشلو يزيلكتالالاربمالا *اليتساو عملا

 مع ةئيدم داجنال قشمد نم ينانع شيج زيهجت هغلب مث اهتيماخ

 _:ىمرفظي لو ةرهاقلاىلا هشويج نم يقب نبي داعفربلا ةهج نم

 ارتلكلأو ةيلملا ةلودلا قافتا تربانوب ققحت الو ءيشب ماشلا دالب

 لع هدالب قارفاطل * قب نمير ضم 0078 م 0 2 ىلع

 انني تبل ل ع



 اثم

 ريثك اهيف لثق ةميظع ةعقومتلصح نا دعب زيلككالا بكا م
 اسهكاح ىلا دالبلا تعجرو بزملا تهتنا كلذيو نيفرطلا نم
 لاوحالا تنكسو ىمظعلاةف الخلا بحاص للصالا اهكلامو ىعرششلا

 (1 ا ةنس رخالا عير ف يف,كلذو

 دونجلا عم اشاب يلع دم ىنا رمصم نوبواسرفلا لخدالو

 ةنس دلو ٠ هنودكم دالب نم «هلوق» ةنيدم نم هلصاو مشب راح

 هحوزو هدشا غلب ىتح أع هأبرف ريغص ودوهدلاو يفوتو“«١ ا١مك»

 عم ناكا!واريغك اهنم جيرو ناخدلا ةراجنب لغتشا مث هتثبا
 جورخدعب رصمل أيلاو نيع يزذلا اشاب ورسسخ هنيعةيناعلا ركاسملا
 يف اشاب يلع دمج ذخاف.فالا ةعبرا غلبت ةقرف دئاق نيبواسنرفلا
 رصم ةيالوب هلالقلسال بابسالا ىطاعتي .لازام مث ٠ ددجلا ةلائسا

 لاوخاو دونجلا .فالتخاز نتفلا ةرثك عم اعلي تم ل زع دعت

 رصم ىلع نييلغتم اوناك نيذلا كيلاملا ةوق فعضو ةيراشكنالا
 ريع ىوكي نان رسضم ءالجو :>دوجبو قافتاإ يلاهالا يعيشلا نايل

 كلذ وع دتسني يلاعلا بابلا ىلا اوبتكو رصم لع ابلاو اشاب ىلع
 ٠١ في رصم ىلع اشاب لعدم ةيلوتب انامرف ناطلسلا ردصاف
 عزانم اهيف هل قبب مو تقولا هل افصف (1؟؟0) ةنس يناثلا عبر

 دابملا حالصاو دالبلا نيسحت لغتشاف ظ
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 ةلايا ياو رازجلا اشاب دمحا يفوت ناك (١؟19) ةنس فو

 اع ةنيدمب يقم ادص

 مدختساف رصم دالب ىلا رضح ( قانشبلا ) دالب نم هلصا,
 ٠ هركسع يف اطباذ ناكو نييبلغتملا كلاما دحا كب ىلع دنع
 رت نيحو كب ىلع ءادعا لتاقو الطب اعاجيش ءامذلل اكافنس ناك
 تورييبل ًظفاحم راصو ةيماشلا دالبلا ىلا رضح مث رازجلاب بقل

 ماشلا دالب لحاوس ىلا يسورلا لوطسالا رضح كلذ ءانثثا ينو

 رصاخ ذكتقو نانبل لبج ةموكحو رمح ماظ خيشلا بلظب كالذو

 نه توريب تظفح رازجلا اشاب دمحا ةمهبو توربب لوطسالا

 : ائاخ لوطسالا عجرو يدعتلا

 ناكو اهنع نانبل ةموكح طلسُن عنمو“توريب روس ىنب م
 يناثع لوطا ل رازجلا اأن نسح لتتقو ةناكساللا نمد ضخ

 هيلا راشملا اشاب :..سح ىهنا اكع م اح رمع هاظلا تاءاملف

 ةنس كلذو اديص لاي ال ايلاو هنيعو رازجلا اشاب دمحا ىلا ةرازولاب

 ني زاسشملا نم ةساخلا دولا لفح هرنأم زهر + 16
 . مدت

 ثلاثلاناخ ملس ناطلسلا يفوت(١؟؟*) رخالا عير ١" ىفو

 ةرشع عسل هتنطلس ةدم تناكو هرمع نم ةنسنيه:راو ةيناع نع
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 « ىللأعت هللا همحر » ةنس

 5 دبع ناطلسلا نبا غبارلا ناخ ىفطصم ناطلسلا «55» رقع

 44 لؤالا ناخ ديما رج
 ةنبم كلملاو ةفالخلا ريرس لع سلجو )١١195( ةنس دلو

 داعف ديدجلا زر ملا: ىلع ركاسملا ميظنت 3 عوزرشم لم

 فالخلا ًاشن كلذبو مهبصانم ليما مرودف ىلاةيراشكلالا

 نلطملزملا وقنا ىلا رجالا لاا ىجح ءاسوزلا نيب نتفلا تريشتناو
 و عبارلا ناخ ىنطصم ناطلساةنطلس ةدم تناكف ناخ دومت

 : هدعن ميفا ورهشا ةثالث

 227 ناطلسلا نبا ىنانلا ناخدومم يزاغلا ناطلسلا « ١ » رت

 4, لوالا ناخ ديما دبع. رح

 ةنس ةيناثعلا ةنطلسلاو ةيمالسالا ةفالخلا ريرسس ىلع ساج
 > تال

 تنكسفاند 3 وقل درت ًايبمالطب |عارهش كمه همح ر نآك

 هراكفا تناكو ةيراشكنالاة نتف تادهو ةيلعلا ةئاتسالا يف رومالا
 ءاغلاو ديدجلا زرطلا ىلع ةمظنملا ركاسملا بظنت لكلا ةفرصنن
 كلذ نوضغ يف مث ٠ ءىش مما نم 0 1 مج ا
 تل * يلع ان اوارهتساو دحت دال يف ةيبعرإ ةفئاطلا ترلظ

 حنا



 لفأوا

 نلوم ماشلا دالي اوبراق حاشا دالب ىفابو ةرونملا ةئيدملو

 دبع زيشلا ةقي بزي تريدي وردك تالف
 دالب نم برعلا ضراب « ةيعردلا » يف دلو لجر وهو باهولا

 خم هدالب كيس ةفينح ىلا بهذم ىلع لا الوا بلط زاجحلا
 يف هتامولعم تععستا ىتح | ممل ةيرعوفلاو نابفصا ىلا رفاس

 ةنس هدالب ىلا داع مث يركلا تارقلاريسفتو ةعيرشلا عورف

 دائنسم :انهذم ًاشناف داتحالا ىلا هتيعملا هتدا مث (١107١

  «هانحالا» و «دجن» يس يرما عاشو هتذمالل نقر
 ظ و « نِعلا » ضرا نم « ةبتعينب »و «نامع »و «فيطغلا»و

 ظ نا ىلا رثكت مهتعامجو ادئازتم مهبهذمو اعئاش عرما لزم

 1 عدرو لاتغيب رصمززع اهأر يلع دم ىلا ةيدسأا ةدارالا تردص

 ظ ًافطاف ةيمالسالا ا واشتنا+“ نم افوخ ةفئاطلا هذه

 1 قولو دقو ثركذ : قخاو مهل ددب و مهجارمم

 اجاوفا سانلا ىلاو جملا قيرط يف نمال الا دانتس (13775)ةْنَش

 0 ١ ل نأ دعب اشأب ىلع دمم مح ةنسلاهذهبو جمحلا ة ةضي رف ةيداتل

 ةضيرفلا هذه ءادا نم ن .2 دحا

 دهب
 :مهتادقتعمو مهبهذم لع لدت مهمالك نم ةلاسر كاهو ظ
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 هل اصاخم هللا دبعن نا ميهاربا ةلم ةيفينحلا نا هلاك 3امالعا

 امو ىلاعت.لاق ام هل مهملخو سانلا عيمج هللا سما كلذبو نيدلا

 قلخ ىكلاعت:هللا نا:تفرع اذاف نودبعيل الا سنالاو نيكل تقلخ

 || «ديحوتلا عماالا ةدابع ىبسأ ال ةدابعلا نا هاف ةدابعلل دابعلا
 || يف كرشلا لخد اذاف ةراهطلا عمالا ةالص ىهسن ال ةالصلا نا

 ام) : ىلاعت لاق اك ةراهطلا يف لخد اذاثددحلاك تديف ةدابغلا

 رفكلاب مهسفن ىلع نيدهاش هللا دجاسم او رميه نا نيك ارتملل ناك

 هللا نيغ امد نف ٠ (نودلا+ مراسنلا يفو ملا عا تطبح كاوا
 دقف رض عفد واريخ بلج نم للا الا هيلع ردقي ال ام هنم ابلاط
 || هللانود نم وعدي نملضا نمو) :ىلاعت لاف ام ةدابعلا يف كرشا

 || اذاو فتولفاغ مهئاعد نع مجو ةميقلا موي ىلا هل بيجتسلال نم

 | ىلاعت 0 مهتدابعب اوناكو ةادعا ملاوناك ساثلا

 اوعمسيل ال مجوعدت ن اريمظق نمنوكلم ام هنود نهنوعدت نيذلاو)

 مكر يشب نورغكي ةميقلا موبو ملاوباجتسا أم اوععم ولو كئاعد

 'ئ أرش هلاأ ريغ ءاعد نا ىلاعتو نو كئبن الو

 هنا امعاز رداقلا دبع ايوا سابع نبلبايو هللا :لوسر ا لاقت ءش

 يزلاكرشملا وبف هيلا ؛هتليسوو هدنع هعيفش ودلاا ىلا هتحاح باد

 نوفلحي نيذلا كلذكو كلذ نم بوتي .نا الا هل امو همدرده ||
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 فاجيوا هللا ريغ وجري وا هلا ريغ ىلع لكوتي يذلا وا هللاريغب

 هللا ريغب نيعتسي وا هللا ريغ ىلا يجنلي وا هللا ريغ نم رشلا عوقو

 عاونا هرم ن5 اهو رشم اضيا وهف هللا الا هيلع ردقي ال ايف

 صالخاب مثرماو هيلع نيكرشملا هللا لوسر لتاق يذلا وه كرشلا

 عبرا ةفرعب مهيلع عينشُلا يا كلذ حصب و ىلاعت هلا اهلك ٌةداعلا

 ١ هاتك يف هللا اهركذ دءاوق

 نورقي هللا لوسر مهلتاق نيذلا راقكلا نا لمت نا : اهلوا

 ليلدلاو روم ءالا عمل ربدملا تيملا يبحلا قاززلا قلاخلاوه هللا نأ

 نما ضرالاو ءامسلا ن م ؟قزري نم لق »: ىلاءتهلوق كلذرإع
 قيما و 2 يلا جرخي نو رأ صبالاو معسلا كلي

 هلوقو « نوقتن الفا لق هل نوأوقيسف ىمالاربدي نمو يملا نم

 هلل نولوغيس نوملعت متنك نا اهيف نمو ضرالا نم لق » : ىلاعت

 شرعلا برو عب.دا تاوعسلا بر نم لق ٠ نوركذت الفا لقف |

 ءيش لك توكلم هديب نم لق ٠ نوقتل الفاىق هللا ولو يظعلا
 ىناف لق هلل نولوقيس نوملعت متنك نا هيلع راجي الو ريجي وهو
 صالا كيلع لكشاو ةدعاقلا هذه تفرع اذا ٠ « نور

 هللا نود نم هنوعدي هللا ريغ ىلا اوهجوت.مث اورقا اذهب مهنا لاف

 اوكرشاف



 20 ا

 مه" ةيناثلا ةدعاقلا لوح

 نم ديرن هللا دنع ةعافشلا بلطل الا متوجرن امنولوقي مهنا

 للا لوق كلذ ىلع ليلدلاو كرشوهو مهتعافشب نكلو مهنمالهلل
 نولوقيو مهعفني الو مرضي ال ام هللا نود نم نودبعيو ) : ىللعت
 الو تاوميسلا يف ملعي ال ام هللا نوعين ١ للا ع ا راماش الد

 ني.ذلاو » :ىلاعت هللا لاقو ٠ (نوم رشي ايعىلاعتو هناعبس ضرالا يف
 ( هللا نا ىنلز هللا ىلا انوبرقيل الا مثدبعن ام ءايلوا هنود نم اوذختا

 بذاكوه اةفدعال هللا نا نوفلتخم هيف مثاهف مهني ب

 : فرعاق ةدعاقلا هذه تفرع اذاو ٠ «رافك

 هج ةنلاثلا ةدعاقلا قم

 نه مهنمو مانصالا نم ةعافشلا باط نم مهنم نا ينو :

 ةكئالملاو ماو ىبسع لثم نيملاصلاب قلعتو مانصالا نم اربت
 نؤغتبب نوعدي نيذلا كلوا: ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاو

 هباذع نوفاخيو .هتمحر نوجريو برقا مهيأ .ةليسولا مهبر ىلا

 دبع نم نيب قرغي مل هللا لوسرو « اروذحم ناك كبر باذع نا
 نوكب ىتح مهلتاقو لكلا رفك يف نيملاصلا دبع نمو مانصالا
 : فرعأف ةدعاقلا هذه تفرع اذاو ٠ هلل هلك نيدلا

 2 0-2 ات



 انهي

 3 ةعبارلا ةدعاقلا 0-7

 برغل اني نوسنيو دئادشلا يف هلل نوصلخب مهما ىو

 ١ نيصاخمدللا اوعد كلفلا يف اوبكر اذاف ) : ىلاهت هلوقهيلع ل يلدلاو

 نوصلخي اننامز لهاو (نوكرشي مث اذاربلاّىلا ماجن الف نيدلا هل
 نيكرشملا نا: فرعاف اذه تفرع اذاف ٠ هللا ريغادئادشلا يف ءاعدلا

 كاوا نال اننامز يكرشم ءالقع نم اكريش فخا يبلا نامز يف |

 دئادشلا ف مهخياشم نوعدي ءالذدو دئاديكلا ف هلا نوصلخب

: 

4 

 ش

 ه١٠ باوصلاب : لءا هللاو ءاذرلاو

 اهيفةيبش ال ريشلا كلذ امسسا ىتلا دعاوقلاو ةلاسرلا:هذهو

 نا تانابعادلق نيساينإلا و يبنلا هب ءاجيذلا نيدلا وه.اذهنال

 ققةحب ملو ققحتإ ويشمل ا اذه نكل ٠ ٠.نيعمجا مهيلعو هيلع ةمالسو

 ىتح اورصقو اوطرفو اوطرفاف هدعب نم هموق ةعبتاو ةلئسملا هذه

 ' انرماو هللا هظع امريقحتو صيقنت دعاوقلا هذه ببسب مهنم داوت

 ديحوتلا يف :ريصلخملا نيلسملا اوساقو هريقوتو هتبحمو هميظعتب

 مهئامد اولهتساو عاقبلا لضفا يف نيلسملا اولتاق ىتح نيكررشلاب
 ' اوطرفاو اولاغت دق مالسالا ةلهج نم ماوعلا رثكا ناو م ملاوماو

 نودقعي اوراصفميوقلانيدلا.-نم عورسشملا فلاخت اعدب اوعدتباو



 انفلات

 ولغ اذهو ةيوبرلا باطخي مهنوبطاخيو رضلاو عفنلا 2و

 ثيدحلا ف درو دقو ميقنسلا طارصلا نع جورخو موقلا نيدلاف
 ("٠ رصقملاو يلاغملا نوب ىلاغت هللا نيد ): عوفرملا

 هللا فو هلا يلا ناؤهو هتفرعم نم كلل دب آل ءي انهو

 خلو لج لك هنمو ورا ما نم قرئابني هللوم بلو
 ع قاميالا لاك نمو هللا ينو هلل يحلا ناف مهخيشو ةيباهولا

 تاولض يبلاهيلع مبلتاةو هنع يهنملا كرسشلا وه هللا عمبحلاو هلا
 ال عبات هللاو هللا يف بلا نا امهنيب قرفلاو ٠ هيلع همالسو هللا

 ةنيدملاو ةبمكلا, ءامعلاو ءايلوالاو ةكالملاو لسرلا لك هلل هب

 ٠ مهمظعيو مهبحي نم بحبو مهبح هللا نال سدققملا تيبو
 كرش وهو ديحوتلا لما يف حدب عون نيعون ىلع هلا عم يملاو

 / اويظع مهنا نيكرشملا نم دادنالاو مانصالاو ناثوالا ةدّبعك
 لاك يف حدقي يناثلا عونلاو ٠ هللا هضغبب ام هللا مم اوبحاو

 ةبحك مالشالا نغ هجرخي الو هللا ةبحتو ديحوتلاو صالخالا

 لخلاو ةضفلاو بهذلاو نينبلاو ءاسثلا نم سوفنأل هللا هنيز ام
 11 ةبحمو ةيعيبط اهتبحت ناف ثرحلاو ماعنالاو ةموسملا

 ةناعتساو هيلا اهب لصوتيل هلل اهبحا ناف ءالل ن [لغلاو ماعطل مئاجلا

 : ثيدحلا يفو هلل بحلا مسق نم تناك هتعاطو هتاضرع لع



 ناش
 ةعبط ةقفاومل اهيحا ناو 4 برطلاو ءاسنلا ؟ايند نم يلا بيع ش

 هبحي ام لع اهمدقو:هدوصقفو هدا ىعاطهبج ناك ناو.هيف ةبحلاو
 ةحم لوالاف هاومل: اقشم هسفنلا اذلاظ ناك .هنم هانضرياو:هللا
 لمأَف نيلاظلا ةبح ةثلاثلاو نيدصتقملا ةبحم ةيناثلاو نيقباسلا
 ىلاعت هللاو ةنثمطملاو ةرامالا سفنلا كرتعم هناف ٠ هيف امو كلذ

 ٠ مالسلاو كاياو انقفوي
 تريظاو (ةر ا) تكرحت ١« 51ه ةنس يف دوصقملا ىلا دوعن مث

 ةدعاسب لالقتسالا ىلطب نائويلا نم ةروثلا تلضحو نايصعلا

 نوعطقي اهيك |سمنمناصرقنانويلا نم ثجرخواب وروا لود ضعب

 ىلا نانويلا نم بك ارم تتاو: ضييبالا رخبا. يف نيرراملا قيرط
 ةنيدملا لع لبانقلا اوقلاو اهنم بهنلاو با كالجال توربي ةئيدم

 «١؟4.0 »ةنس كلذو نيبئاخ اوعجرو وحجم, لف

 نكت لو اهركاسع ضعب ةروملا ىلا ةيلعلا ةلودلا تلسراف

 نايصعلا نع نانويلا عوجرو اهيف ةجارلا بابتتسا لجال ةمظنم
 تردص « ١؟9» ةنس يف مث ٠ دوضقملا لصحي لف ةعاطلا ىلا

 هرك اسع نم لسري نا رصم يللاو اشاب لع دم ىلا ةينسلا“ةدارالا

 نم افلا رشع ةعبس لسراو. مالا لثتماف ةروملا يلا ةمظنمل



 اعلا

 ندملا حمتفف اشاب مهاربا هدلو ةدايقب ةمظنملا نيب رصملا ركاسعلا
 لودلا ضعب تاخلادت مث ةءاطلا نانويلا رهظاف رومالا دبءو اهيف

 نيبو مهنيب حلصلاو رمالا مثو لالقتسالا ىلع نانويلا تدعاسو

 حلصلا اذه اشاب ميهارب ١ غلبت مث ٠ (١١؟24) ةنس يلاعلا بالا

 ركاسملا م غم عوجزلاب اشاب ىلع دم هدلاو ءرماو مت دق هناا

 رصم ىلا هروم نم

 كسب ةمظنملا ركاسعلا ةيلضفاناخ دوممناطلسال رظالو

 داراو ةيلعلا ةلودلا ةيركسغ :حالصاب هتمهو هقلعت داز ةيركسعلا

 مج هما ثلانلا ناخ ميلس ناطلسلل نكمي ملىذلا عورشملا مامن
 يتفم تيب يف ةيراشكلالا طابض رابكو ذكلملا نايعاوتاوذ عيمج

 ميلس ظعالا ردصلا مهيف بطن (1؟+1)ةنسس يناؤعلا تنتلا

 طاطخنالا نم ةيراشكنالا ةلاح هيلا تلصو ام اربظم اشاد دمح

 ةيلعلا ةلودلا رخات يعاود ريكا ؛وم.: ةتتراض ”ىخ دايقثالا مدعو

 بابسا ربكأ نم ةئفلا هذه تناك نا دعب لوذلا مدقت ءازاب

 راظقةيولام مل ربظا مث اتاوتف دادتماو ةيلعلا ةلودلا مدقت
 اوررقو ةيزكسعلا حالصا نورضاملا نستساف ةمظنملا رك اسعلا

 ةنيراشكلالا طابض أ قافزوللا هيتخو نسملا ادبملا اذه |
 نفح أكو ضرأ عل نم ةقادلج لع رش هب 0 وحد ب يتثلا ىف ذأ

 هدسسس بسسس تل ا ا ههجحِب لس سس حسم 7ك سيب سس سس سس سسسسسسسل ِهس بسسس سس سسِسسسِسسسسسل بس سِسسِسِسِسِسسسِسِسِسسسسسِس سس سمس سس



 5 شاول“ 0007 س17
 كك كطبيب ب بج بيبي بج جب ب بببيييييييييجيييييييييج سس تس سنن

 عايض ىلع مربم ءاضق هناو هيقاوع اونيبتو مالا اذه و 97 و ووو نام وح

 اوناك 5 تايصعلاو ةروثلل نودعتسي اوذخا مهتازايتما ةفاك

 يف اعمط مهنوعبشي اون اك نيرذلا عاعرلا ضعب اولاتساو لبق نولعفي

 بلسلاو بهنلا

 ضرعت (1؟41) ةنس ةدعقلا يذ نم نمانلامويلا داك ابي

 لك ةبقاعمب هرما ._:راطلساا ردصأف انزيوغلا خرق الأ

 عمو هتيارس ىلا روفلا ىلع ناطلسلا رضحو لعقلاب 0 ضرعتم

 هوعجيمو ملمع اوحبةئساف ةيراشكتالا هيونب ام مثربخأو ءاملعلا

 دمخباو ةينظك يتلا ةيحبوطلا تايالا ىعدتساف ةمواقملا ىلع

 دونحب راسو فيرشلا يوبنلا ملا ناليلسبلاجرخاو نيرئاثلا لاتقل

 نيعمحم نو رئاثلا نأك ثم « يناذيم-ُث ١ »هحاس ىلاةيحبوطلا

 امعفادم ةيحبوطلا تطلسو ]علا ةبلطو ءاملعلا ن نهريشك © و

 همنا ديبكا ىلا اوب رهف بوص لكن م ةيراشكنالا ىلع

 تبتناو اهترمد ىتح ناربنلا اهيف تلعشو مهتالحم عفاذملا تمدبف
 لاح نسحا ىلع ةنعفلا هذه

 ةئفلا هذه لاصئتساب يناطلسزامرف ردص يفاثلا مويلا يفو

 1 نم اهعسا وخمو أهمتاحالطصاو ابسبالم لاطباو .ةيلكلاب

 هع ندا ترذصو كح كد كاذب يكدونو اي كاملا
 كيسهشلال بيبي يل 70 02سم 2 انا ا 7-3-1 عت 1770+ حد 71212 3 <“ مع جرعاام نه تعدم تح
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 ال“ ىتح همادعاو مهنم قب نم لك قع شيتفنلاب تايالولا عيمج |[

 ةمهت شويجلا ميظنتو بيترت يف ناطلسلا ذخا مث ةيقاب مهنم قبت

 يفو « ركسعرس « مسرب اماع ادئاق اشاب نيسح ريزولا نيعو ةيلاع

 افلا نيرشعو ةئام ةمظنملا ركاسعلا تغلب ةنسلا ماتخ

 امشويحنب ثتراسو برحلا ةيسورلا تنلعا ءانثالا هذه يفو

 نيتلودلا كالما نيب لصافلا ( ثورب) ره تزاتجاو دودحلا ىلع
 تلؤد«١؟ **هةنس يفونادغبلا:ةعصاع (شاب) ةنيدم تاتحاو

 ارب هلراو ةئيدماورصاح مث قالفالا ةمصاغ (تسراخوب ) ةئيدم

 ةرصاحل رانش راصحلاةبقارلهتاذب الوقن) سورلا رصيقيتاو ارحبو
 لتخا اسا ةهج نمو (هلموش) ةئيدم يف اان نيس ركسعرسلا
 طسوتب حلصلا 5 ىتح «صراق»ةعلف اهمها انوضحو اعالقسورلا

 «١؟؟ه» ةنس ةمولعم طورش ىلع ايسورب زكلم

 نم هيلا يبرت تناك نسم اسنارف ترهظا ةنسلا هذه ينو

 ىتح بابسالاو لئاسولا بقرتت لزت ملو رئازجلا ىلع ءاليتسالا
 ةيراهتلا اهبكارم ىلعر خلا تاصرق يدعت عنم ىوعد تقلتخا
 يبرح زك سم ال نوكيل الا ةليسولا هذه قلتخت مل ةقينحلا يفو
 ةعببس وح رم افلم أشيج اسنارف تلسراف ايقيرفا لامشب
 ديو ةنيغس ةئام نم ةفلّؤم ةيرحب ةرامعو أفلا نيرشعو

 1 8 7 حت : 5 9 1 تحح

 ممسساساا ساو سس مما م م مم لا

 تس |آذ | جسم سس ييييبإب_- سه يي يي يبي سس ص,ب؛ظس | سجس جي ِِِ سس سصطصط!ء يي ببنت



 "ا

 رئازجلا ماما ةعقاولا ةعلقلانويواسنرفلا لتحانيقيرفلا نيب ةبراحملا

 تذؤا كلذ دهعبو رئازجلا ةيواسنرفلا شورلا تلخدو |

 ةرما تحت اهنومؤاقي اولاز اًمورئازجلا ةيل>اد ىلا شوجلا لسرت ا

 يذلا يرئازجلا ىنسملا رداقلا دبعريمالا ديسلاريبسشلا ىنظولا
 سحر 7 ؟» يف 4س طلسأجت ةئمم ةرشع عشة لم دالبلا نع مفاد ظ

 .«١؟ه*»ةنم ا

 نر ىلع م ع+ لح تاع ع يع مما رزع يلا هلال /ت ااا اقلا لل دع يك اشل

 اوأجتلاو ام. ىقلاهالا: نفاس رجاه ةيلخادلا تام الضال وبال ||
 دمع هنم مهبلط الو ءاكعب ميقملا اديص ةلايا يلو اشاب هللا دبع ىلا |

 هللا ديع عئتهأ صم دالب نم ةرحاهملا شكا ًافوخأ اشاب خلع

 كلذإذ دحاو ناطلسل ناعبات نيملفالا نا ىوعدب مهلاسرانماشاب ||

 رفسلا به ًاتلاو شوبجلا زيهمأب 41840 ةنس اشابا لع دم رما ..|

 يف رحب ا قيرط نعو شيرعلاق يرط نع اوهجونف ماشلا دالب تع
 ادئاق اشاب ميهارب ا هدلو نيعو نيتهجلا نم اكع ةرصاخمل دحاو نا

 ركاسعلا تاوتساف هلاماقُمايواسنرفلا كيب ناهلسو شويجللاماع

 «سدقملا تيب»و «سلبأن»و «افاي»و «ةزغ» ىلع اهقيرطيف ةيربلا

 ع رصاحو ةيبرملا ناكرالل ارك سم ودلامعال اًرقم(انيح)لعجو
 ىلا ةيرصملا شوبجلا لوخد يلاعلا بابلا غلب املف ٠ اري ارب

 ب ١

 س22 سبيس سس ص جس سعي سل ل ل ل سل لس ل | ا سو صوور سن نس داع يو م سس عج حس يع ع سم سا -_



 اك

 رمالا ردصف اشاب ىلع دم نم انايصع كلذ اوربتعا ماشلا دالب |

 وحن ىلاولااذه مم نيب ر صلا ةبراحمل ريسملااشاب  اثع بلح ىلاوولا
 يقئلاف هتاقالم ركأسملا نم ةقرف عماشاب ميهارباهجوتفاقلا ني رسشع
 ميهاربا داع مث نويرصملا رصتناف صمحةنيدم نم برقلاب ناعأجا

 «1١؟4» ةنس ةونع ابلخدو راصحلا ددشو كع ىلا اشاب ||

 دلال ةذلاو ىلا هلسراو برحلا اذهب بسباشابمللا دبع ذخاو |

 زيعجنل ناخ دومحم ناظلسلا رما اكع طوقس ربخ لوصوبو |

 | ةهج ىلا راسف شاب نيسح نيعو املا نيتس وحن عمج رك اسمعلا ظ

 دادعتسالا اشاب ميهاربا نكما ىتح ءىطب و نأ لكب ماشلا دالب ||

 أ رقبتقلو ءابهشلا تاح ةنيدم لخد ىتح للغتف هتاقالملا||

 | لوطانالاو ءاشلان يبة|صافلا سوروط لابج يف نصحتو اشابنيسح |
 اشاب ديشر ةسائرب رخا اشيج ناطلسلا عج مث ٠ تاليب دنع |
 || ةينيطنطسقلا نعاشاب ميهاربا تاهشعنل لوطانالا دالب ىلاهلسراو |

 برقلا,قتلاف ٠ هينوف ةنيدمىلا اهءاروامو هنطا شاب ميهاربا لتحاو

 ةناتسالا ين قلقلا داسف ٠ هيلع رصتناف أشاب ديشرب ةنيدملا هذه نم ||

 . هشويجي اشاب ميهاربا مدقل نم فيخوةيلعلا |
 ةبقاع نمةيوابوروالا لودلا تيشخ نيب رصملا رارخا ثرتاوت الو

 || ةيلعلا ةلودلا لعتضرعف ٠ الق دشا ةيسورلا تناكو مالا اذه |
 هام يتلا
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 نويرصملا يلي نا ىلع اوقفتا تالوادمو تارباخم دعبو اهتدعاسم
 دمحل يطعيو سوروط لابج ءارو ١! ىلا مجريو لوطانالا ميلقا

 ماشلا تايالو ىلع ابلاو نيغيو هتايح ةدم رصم ةيالو امثأب ىلع

 ىلعو ( قشمد ١و (بلح )و ( سلبارط )و ( كع) عبرالا
 هذه تقرعو هنطأ ىلع شاب ميهاربلا هدو يعي نأو ذيك ةريزج
 اشاب ميهاربا اهب ناك يتلا ةنيدلل ةبسن ةيهاتوك ةدهاعج ةدهاعملا

 شورجلا ركسعرس اشاب ظفاح يلاعلا بابلا نيع مث ٠ اهات دنع
 دنع تارفلا رهن ربعو سهذف ماشلا تايالو ىلا ةعرسب مدقتيل

 بيزن مساب ةفورعملا نيبيصن _ءرم برقلاب ( قيجالب ) ةئيدم
 نويرصملا زافو ناعما ىقتلاف )1١90( ةنس يناثلا عيبر(١ )١ يف

 ةيقذنب فلا نريرشعو مفادملا اكرات يناثعلا شيجلا مجرو

 ناخ دوم ناطلسلا ةريضح ىلا ةعقاولا هذه ربخ لصي مو اهريغو

 ىلا ءانفلا راد نم لقتناو ىلاعت هللا همحر ذتقو يفوت هناف ٠ يناثلا

 نع (160) ةنس يناثلا عير (15) يف أخل هانملاو ءاقبلإ راد
 نوثالثو ىدحا ةتفالخ ةدمو هرمت نم ةنس _:ريسجو سمح
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 55 نبا ناخ ديجلا دبع ىزاغلا ناطلسلا »١”« الجد

 م7 يناثلا ناخ دوم يزاغلا ناطلسلا يتم

 ةفالخباوةنائعلا ةنطلسلا ينمرك ىلع ساجو(١ م/) ةنس دلو

 ةنطلسلا ' ماقف ة ةنس ةرشع ةعبس وحن هنسو(١ 1 يابا

 نرافلا دوجو عم داهتجالاو دجلاب مايقلا قج ةفالخلا ن 8
 هذه داز اممو هريغو اشاب ىلع دمحم نم ةلصاحلا تاكابترالاو

 عيمجي جرخ يفاععلا لوطسالل ماعلا ناطبلااشابدما نا تاكابترالا

 اشاب لع دمعملا اهلسو ةيردنكسالاىلا اهبىتاو ةيبرحلا كارلا

 ءالكو نم ةحنال تدرو ذئنيخ )١١55( ةنس ىلوالا ىدامحأ ")يف

 ا 11 كلا ينزف "ارث نم ةاضع ةيملا ةناتسالا ف لودلا
 ةكاذملا يف ةيلءلا ةلودلا عم كارتشالاب نوحرصي ايسوربو 3

 تعم اف 7 ةلّئسملاهذهب طسوتلاو اشاب ىلع دم ةلئسم نأشب

 لا كلان لاقلاو [يلاو تأ, انما تلصحو ءارغسلا

 ءارفسلا تفلتخاو ءارالا تتتشتف هتلود اصم دريت .!ةارعيشلا

 لوظسالا ىلا صاوالا تدرو مث ةلئسملا ه هذ ه ين ين مت. و

 لوطسالا رض ماشلا لحاوس ةرصاحل هجوتلاب يواسفل اويزيلكتألا
 6و توزريب ءالجاب ةب رصملارك أسعلل لاريمالا نلعاو توريبىلا

 عياقفم أشاب مهاب ْ متاقاما انثاب تايلس + بالوفا تقو ب قا يف
 لسع نا مش رسيسشسلمس

 2123 21572773 3 ا 3 2



 نسفي

 لاريمالا هبلط لبقي ملف اشاب ميهاربا مالؤادجإل ةعاس نيرشعو

 ريظلا نه توري ةنيدم ىلع مفادملا قالطاب ادتاو يزيلككالا

 هلباقل مل تورب عالقو رهش وحن اهيلع راصحلا قبو ءاشعلا كعبملا

 | الا ةليخ الو صانم ال نااشاب ىلع دم ٍلعو فقحت الف لثلاب
 ىلا هيماوا ردصا ةيلعلا ةلودلا مم لودلا هيلع تقفتا ا ناعذالاب

 دالبلا نع ءالجنالاب ةي رصملا ركاسملاوهيعدتسي اشاب جيهاربا هدلو
 شيرعلا قيرط نعركاسعلا عم هجوتف رصم ىلا عوجرلاو ةيماشلا
 :اهنع مهئالجناب اهوحارا ىتلا دالبلا نيكرات ةديدشلا ةقشملا مم

 وحن دالبلا كالتيف مهتماقا ةدمو(١؟5”)ةنس ناضمر يف كلذو

 .اديص ىلا نانبل لبجريما ركل ريشب ريمالا لزنا م ٠ نينس مسن

 ره محرتسا مت 26 ةنس هطظاام ىلا ةيزيلكا ةئيفسن لسواؤ

 ىلارضحو هل نذاف ةيلعلا ةناتسالا ىلا يتأي ناب ىلاملا بابلا

 كلامو اهئاظلس ذالبلا لسيما ١٠١1 ةنس يفوت ابهبو ةناتسالا

 تدكسورومالا تئدهوىلاعت هللاهمر ناخ دبجلا دبغ ناطلسلا

 نتنلا

 ويمالا باهذو ةيرصملا ركاسعلا هجوت دعب (1؟01) ةنس يفو

 تمعقوو نانبل لبج يف ةينوراملاو زوردلا نيبةنتفلا تثدحر يشب

 تاياغلا: :لها ويقام! ةطساون اهنبنلر هللا ةلفلنبلو اةئزأملا
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 يفاثءلا لوط.ءالار ضف نانبل لبج ىلا ريشب ريمالا عاجران الما
 تداكسو لكشملا لحناو داماد اشاد ليلخ ةيرغلا رظان ةدايقب

 ةنس كلذو يراصنلل ماقمئاقو زوردلل ماقمئاق نيبعت راصو ةنتفلا |

 ٠ (١؟هم)

 عيل ببحلا قانجلا نكاس ناخ ديخلا دبع ناطلسلا لازام مث

 رومالا تاحالصا ين هدلاو ةطخ ىلع ريسي ناكم لك يف اياعزلا

 ركاسعلا ميظنتو ةعفانلا تاماظنلاو نارمعلاو ندمتلا نم ةيلخادلا

 عيبج يللا كلذ يف تانامرفلا رودصو ةحارلاو نمالا بابئتساو

 تاحالصالا هذه ذيفنت نع يلاعلابابلا تلغشانكل ٠ تايالولا

 اسنرف فالتخا ببسب تماق ىتلا ةيلعلا ةلودلا عم ايسورلا برح

 ٠ مرقلا برحب تفرعو ميلشرواب ةسدقملا نكامالاةيامحلعايسوزلاو

 مم ارتلكلاو اسنارف تقفتا (متقوب و (1؟75) ةنس اهُوادتبا ناكو

 حلصلا لصح مث ةيلعلا ةلودلا ةيامحايسورلا ةبراحرعةيلعلا ةلودلا

 ةسةدمقلاىذ نم سداسلايفو ٠ «15175»ةنس ةمولعم دونب ىلع

 هل دإبلا راجت نم ارح نا اكسو ةدحب ةنتف تثدح «15174»

 شايق مان ذئتقو يلاولا نم بلطف يزيلكلا لع هيف ناكو بك ىع
 يفاععلا لعلا اوبصن ايف هل نذاف اينائع الع كركم لع مج نا

 راثف ةناهاب ينايثعلا لعلا لاذاو بكرملا ىلا زيلكتألا لصنق يهذ
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 دعب ىمالا ل او ةنيدملاب ناحيه لصف لصنقلا كلذ اولتقو نولبسملا
 ةدج ىلع مفادملا ىقلاو يزيلكلا يبرح بكم ءاج نا ىلا كلذ
 اشاب قءان اهكرادتو ةنتفلا هذه تنكس مث فاصنا الو ورت الب

 ٠ زاجحلا يللاو
 ىراصنلاو زوردلا نيب ةنتفلاتعقو «15077» ةنسرخاوا ينو

 بهنااو لتقلا رثكو ةيسايسلا ساسدلا ةظساوب نانبل لبج يف
 لخادت تبجواو قشمذ ىلا ةئتفلا هذه تدتماو نيفرطلا نم

 تاسراف ةينوراملاةيامحىوعدباسنارفاصوصخةيواب وروالا لودلا

 ةداعال ةلسرملا ةينائعلا ركاسملا ةدعاسمل يركع فالا ةتشوخن
 ةيلعلا ةلودلا دمتعم اشاب داوف ةسايزو ةدايق تحتنمالاو ةنيكسلا

 ةيبنحالا لودلا يبودنم نم بكرم سلجم لكشتو ةمعملا هذهل

 تانكسف ةدافلا +23 نداجع ييفتو :انقلتؤ اوف ةسابار كلت

 بابئكساو نانبل لبج نأش يف ةركاذلل سلما عمتجاو نقفلا

 نا ىلع اشاب داوف مم اوقفتا ةليوط تالوادم دعب هيف ةحازلا

 نويله نيعبسو ةسمح غابم مثرود تقرح نيذلا نيصيسملا اوطعي

 ١ تحت ةلقل م ةموكح لبجلا يلاها مني ناو ضيوعت ةفصب شرق

 ناو بهذملا كيلو اك يسم اهكاح نوكي ةيلعلا ةلودلا ةدايس

 ةاحلا عون نم يركسع ةئاملث ةيماح يلاعلا بابلل هبق قركي

 سس ساما يبي سس يي لل سس يييييييييييييييييببلبب إيل يي ببحيييييسي سس ست سس ب يل بلل عييسسللساسا
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 ال ]جلل ريما ينمرالا اشاب دواد نيع مث ٠ « نوغأرد » ىمسملا

 كلذبو لودلا قافتاب الا تاونس سمح لالخ يف هلزع نكمي |
 تجارتج مث د اشاب دا وف موح رمل يعاسم نسي ةلئسملا هذه تبثلا ظ

 يذ «10١»يف اموي نيرشع دعبو توربب نم ةيواسنرفلا شويجلا ||
 ديلا دبع ناطلسلا هل روفغملا موحرملا يفوت «١؟اا» ةنس ةحملا ||

 هرم نم ةنس نيعبرا نع ىناثأا نا دومم ناطلسلا نبا نلح |

 ةدمو ميلس ناطلسلا ل راوجب هتايخ يف هدعا ربق يف نذفدو

 ءاياعر ميه هيلع نقدم نورشعو نادثا هتفالخو هتنطلس

 همر د دانملاواداللا نيمو يلاهالا ةحار يف ىلوطلا ديلا ه 3

 : لاو طفل اف هل

 م7 ناطلسلا نبا ناخ زيزعلا دبع يزاغلا ناطلسلا «0؟» اليد
 م57 يناثلا ناخ دومم »جد

 تخ ىلع سلجو (1؟4) ةئس نابعش « ١6 »يف دلاو

 2 هجوت مث<1١١/» ةنس ةجحلا يذ ١2 يف ةيمالسالا ةفالخلا ظ
 ئؤلينلا دلقنف يراصنالا بويا يبا يرض ىلا لفل ورلا ف ْ

 دهاجلا ناطلسلا ةراي زا راس ةنمو ةداملا هب ترحام ع يناطلسلا ||

 هللا هللا مهمحر يناثلا نا> دوم ناطلسلا هدلاوربقرا داذ م مثالا "ب

 ةيمالسالا لا ةييياوقياندا ةليانلزبكونلاب كلاةذه رمل ما ملا ادار ظ

 : ا و و 7 سن يب بجيوبسووسبج 777 000 - 7-7 1 0



 7م

 نارودلا رخال ]

 ذئقوناكو ملظعأ اردص اشاب داو ف نيع ىلوالا ىدامجيف مث

 ةعيرس ةرخاب هل تلسراف ةداعلا قوف ةلئس» لك توري يف

 ناكف هعادول اوفطصا ني.ذلا يلاهالا عيمج عدوي ثوريب نم لزنف ||

 لصو الف هدالوال دلاولا عادو قفرو ةقفش لكب عيرجا عدوب ||

 ةلودلا مضرتقا ىلا ةيلاملا حالصايف دهجلا لذب ةيلعلا ةناغسالا |

 واول ةناولم ةريغص قاروا نع ةرابع يش يتلا مئاوقلا ببدسإو

 (1؟ا/ة)ةنس لاوش يفو ٠ دوقنلا نم ةمولعم ةيغ اهنم لك ةفاتخم

 كلام دقفتل نا زيزعلا دبع ناطلسلا ةيلعلا ةناتسالا نم رفاس
 رفص يفو ٠ اشاب داوف هثيعبو ( رصم ) لينلا ىداو ىلا ةسورحما

 سراب ةنيدم ادصاق ناؤ زيزعلا دبع ناطلساا اضيارفاسريخلا ||

 كولم لغا روطاربمالا اعد دقو نويلوبان روطاربمآلا ةوعد لعءان ||

 قيرط نع هتفالخ رقم ىلا ناطلسلا ةلالج داع مث هلجال ايندلا ||

 تعضو (1؟8) ةنس يفو عيباسا ةتس اهنع بيغت نا دعب هنراو

 ةنل ةفرعب ةيءاظنلا احلا يف اهب لمعيل ةيلدعلا ماكتحالا ةلجم
 لخ مف هادتبا ناك )1١85( ةنس يفو ٠ رصعلا كاذ ءالع نم

 ةنس هما تاكو ضرالا راب رمح الا رحلا لصتيل سيؤسلا

 ةرشع وهن العا رمحالا رخلا هاي+ مطس نا نظي ناكو "51



 انتودت

 ةسدنلا ءايلع ىدل ققحت انو ضيبالا رحيلا هايم مطس نع راتما

 ميظع لافتحاب ههنف مت امهضعبل نايواسم /نيرحبلا يحطس نا
 ايلاطياو ايناملا دبع يلوو اسمنلا روطاربماو أسنرف روطاربمأ هرضح
 دالبلا ميمج نمريفغ م

 قل ارازةساقلا ءانلهن نان دشرلا:قوراه“ ناكدتو

 رومال ىكمربلا دلاخ نب ىبحي هريزو هعنف جيلخلا اذه حتفي

 كلذ كرغو عا لقت ةنضاسم

 دوم ناطلسلانبا ناخ زيزعلا دبع يزاغلا ناطلسلا يفوت

 ةعساو ةمحرهللا ةحر(١؟1)ةنس يف ادهش يناثلا ناخ

 5 ناطلسلا نبا شسماخلا ناخ دارم ناطلسلا «”*» زعم

 < م57 ناخ ديجلا دبع الجم"

 ةفالخلاب هل عيوب ٠ (1؟55) ةنس بجر (؟9) يف هتدالو

 هذه يف 1 يمس عتاد 0 »١١9« ةئس

 مارتحاو ماركا كب هتبارسس يف نكسو ةفالخلا نع لزنت



 ركنا

 مد يزاغلا ناطلسلا تقولا ةفيلخو رصعلا كيلم التجمد

 هده ريم اربع انج
 م5 يناثلا 5 0-0

 ىزاغلا ناطلسلا نبا ناخ ديحلا دبع يزاغلاناطلسلا نبا

 لوالا ناخ ديلا دبع يزاغلا ناطلسلا نبا يناثلا ناخ دوم

 ( هللا هديا ) سلجو ( 1؟58) ةنس نابعش ( 17 يف دلو
 (١١)يف ةيمالسالا .ةينائعلا ةفالخلا ريرسو كاملا ةكيرا لع

 (١؟55) ةنس سوتسغا ( 15 ) قفاوملا ( 155 ) ةنس نابعش

 هكبنت تداك ام دع ديدح هرم دعاس دكلملا مامز لعمل

 ملف هنبرع نم ثيللا ةضم ضبنو ةيخراخلاو ةيلخادلا لكاشملا
نيثاعلا يدي ىلع برضو رومالا .ظنو عدصلا بارو ثعشلا

 | 

 كلذ يف كلما قتاع مهب ءان نيذلا نيدرقملا نيئاتفلا لمت ددبو
 اذكهو عاطتسيام ىصقا ىلا هنعمهاقلا الا مث ثرازج ناك ىف نيحلا

 هللا هدبا لمف

 ةامحلا ةهجول. هرظن هجو هلك اشم نم كلمملا حارا نا دعب مث

 ةعاق موقل ال ىتلا ةهجولا كلت فراغملاو ملعلا ةهجو يو ةيقيقحلا
 رصعلا اذه يف ةدئاسلا مالا يفرت يف بابسالا مثانم يشوءاهب الا
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 قلو ةطسوتمو ةئاربا» نم قدي لوببتكلا مق

 ركاسدلاو ىرقلا اهنمولختالىديجللا هرصع يف سرادملا تدبصا
 ( ًناناو» روك ذ ) لافطالا تفطصاَو مضاوعلاو ندملا نع ةلضف

 قهارملا دجت ار لب نافرعلاو ٍلعلا يف خويشلاو لوهكلا نو زهاني
 الق تاغالاو لعلا نم بناج ىلع ىديمملا رصعلا اذه يق عفايلا وا

 هسماوا كرن لزن ملوةرباغلارصعالا ينم ره وا لهك 586 ناك
 يالسالا *شنلا ةيبرتب نيح لكي ىرتت ةينسلا هتاداراوةيلاعلا
 همه انا تت اوطلا عب مج نيدلا يفةيرز لا انام ةيمالسا ةيناثع ةمسرت

 ةصلاخ ةيناثعلا 3 ةجوزم ةيذيدلا مهتيرت نوكت ناديحولا

 "ئدايم ىلع ظفاحت ةلود لكن أش ةبيرغلا بئاوشلا رئاس نم
 ءالخدلا ثيع نم اهتنايصو اهاياعر

 ءازغا عيمج يف بتاكل يمل ةددحتم اضيا هما وا ل زو

 مايالا هذه يف ذئارجلا هترشن ريخا ءاصحا يف ان ارق ىتح ندملا

 ةسرده(97* )٠ ةسورحلا كلاملا يف سرادملا ددع نا : هتدبز

 ْ ازيلث )11١40*”( اهتذمالت ددع ناو

 نع نيع ةفرط رتفب ال ( هللا هديا )وف ةيرك .ءلا ةهجلا اما

 . ههو ةيركسع ةوق عا يهاضت ثعبصا ىتح اهتيقرت يف بألا
 نأأش يركسملا ينرحلا رعلاب ايس الو قافرعلاو معلاب ةجوزمم ةوقل
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 ظ ةلماش ةيركييلا باكللا ىرتف رصعلا اذه يف ةمظنملا دونجلا

 ٠ ةيكللا ىتاككاك ةيلاعو ةطسوتمو ةيئاذتبا نم ةكلملا احنا

 ةاباقم في اهلج ىتلا ةيديجلا تايالألا هتانسح ربكا نمو
 سوزلا دنع ( قازقلا ) ركاشع

 ميمرتو دجاسم ءانبن ةيمالتسالاهبقاعمو ةينيدلا هتاريخ اما
 «توربب يف روصخلا ىحي انديس ةروصقم ديدجتاهنم»ةحرضاوروبق |[

 نم رهشا ماووف ةيمومح تايفشتسو ةيريخ ءيجالم دبيشلو
 الا موي ري داكي ال ىتحرصح تحت لخدي ال وهو ركذي نا
 ركذي ارثا هيف هل ىرتو

 الو راذتفا لكب خيراتلا هل اهرطسإ ىتلا هلاعا ربكأ نمو
 سلس هيب ةديزدلا ةتسللا ىو ناضعالاو رزهألا كيلا
 كاردا امو « ةيزاجحلا ةيديملا ةكسلا » .:راهع ينب تانسح
 كلذ ىلع هلم ٠ ريطخ عورشمو ريبك ىما ةيزاجحلا ةكسلا ام
 ةيمالسالا ةم الل يرظفلانان اللا ( هكلم دياو ىلاعت هللا هظفح )

 اوقثو هنيد هيلا هفاس قونلا رهظ لع ريسلا تاقشم اهنع لفي
 عبر رو م مو يا يففلا هديع موي يف ايف هزادشا ول ا

 لامعالا لزت ملو (1810) ةنس كلذو سون أملا هسولج ىلع نرق

 اهططقطساسال عل 00



 1ك

 اهرطست ىتلا ةربطخلا هلاعا نم ضعب وا لك نم لق اذه

 اذه يف اهتفيل> وهو بولقلا تلمع ل ياليل ةمالا هل

 دباىلا ةيمالسالا ةفالخلا هذه شرع ديوي نا هللا 1

 | ىعلنا-. ني ٠١ امدلا

 5, ظيرقل لت-

 -4: ءارغلا لابقالا ةديرج رحل ع
 : ىَرَولا « يتفم» اي «مالسالل » تفص

 كي لطخ 276 3 راتلا » رّرد

 «هرهوج » الغ نا اعدب سبل
 <« ديف خيراتلا هل » "خيرات وهف

 ال ١١٠

 لن دمك

 د طايخلا نيدلا يبح



 اال

 _ م86 باتكلا اذه عبط حمبصم لوقي جد
 ءال الا ضيفمو ٠ ممرلا ثعابو . مالا ثراو هلل دجلا

 رخاوالل ةربع لجو ٠ لئابقو ابوعش قلخلا لعج يذلا ٠ معنلاو
 سسّوم ٠ يمتاحلا لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلاو ٠ لئاوالا ريس

 ةيضرالا ةركلا اوقوط نيذلا هبحصو هلا ىلعو ٠يمالسالا عرمشلا
 تانئاكلا قاف ا يف ةيمالسالا ةيندملا راونا اوثو ٠ تاحوتفلاب

 ةبقنم (ةرباغلا ممالا داب ةماوم عبطلا يحي سوفنلا ناف دعبو
 * اهروهمج هيلع جرد امو امنوُؤشو اهرابخاو اهلاوقاو اهلاعا نع
 ًارط امو اهثلم ءانباو اهنيد خيرات ىلع عالطالا اهمهي ةءا لك ناو

 ةرضح اعد ىذلا مالا وهو لاوحالاو تابلقتلا _ءرم اهيلع

 خيرات ةددز قاروالا هذه يف عمج تاما هلختح دلاولايدس )

 هظفح) هنال رضاحلا رصعلا ىتح ءافلخلا نمز نم ةيمالسالا ةمالا

 تيللا ةريخذ) هامم لقسم بانك ىف ةيوبلا ةريسلا عج (هّللا

 ةدح ىلع عبطو ( بيبحلا ةريس يف
 ىلع هلبق ةريخذلا يف رصتقا م خيرراتلا اذه يفرصنقا دقو 8

 ةرثك نع ابغار ٠ ليوطتلا !ًذبان رابخالا بابلو ثداوملا مها

 هتعلاطمو هسي ردت لهسل ليواقالا

 كلذ ممو سيعصتلا يف !ًدبج لا ملو لصالا ىلع هتلباق دقو
 ان تف ابيل



 مخ ١

 نال ٠ طلغلا نم ةرظن هيلع عقب ام نصل نا هيف رظن نمم وجراف
 ظ ططشلاو وهسلا نمواخن ال ناسنالا

 ىمظعلا ةفالخلا بحاص مايا يف هعبط مات ناك دقو اذه

 يم يمأحو ٠ نينمأوملا ريما انالومو انديس ةرضح ىربكلا ةمامالاو
 || ديملا دبع يزاغلا ناطلسلا ناطلسلا نبا ناطلسلا نيبملا نيدلا

 "سم تلاز الوثاروذلا رخآ ! ىلا هتفالخ ش 1 هللاتش ىناثلان اذ
 ناذيدجلا ؟,و ناولملا ىلاوتام قارشالا ةرينم ةدينجلا همادا يف ةرملا

 ىلاعت هلا ريقفلا نيم ١ مهلا نيما
 يروخاف نسح دم



 باوص اطخ
 رزوت روت

 دقرغلا دقرفلا

0 00 

 05 نع

 الاف لاقف

 دبع نوع

 نك أب
 املبش اهلقي

 هيدج هدلح

 ةئامو نيرشعو بعدم نيرشعو تس

 كعب دعرب

 قئالا 202 قئاو
 اذاو اذأف .

 دم هللا دبعوبا دم نبهللادبعوبا

 نيدلا حالمصب هالعل نءدلا حالص لعب
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